POLITIKA SPOLEČNOSTI UNITRONGROUP (PŘEKLAD)
Vize
UnitronGroup vyvíjí, vyrábí a celosvětově vyrábí zařízení a technologie pro telekomunikační a multimediální aplikace, a to
za využití místních partnerů. Náš flexibilní tým nabízí pro každý vývoj řešení na míru a jako strategický partner pracujeme
se specifickými potřebami zákazníků v budoucnu.

Mise
Nabízíme komunikační řešení pro distribuci TV a datových signálů na všech platformách, směřujeme k vlastnímu
neustálému zlepšování a k úspěchu našich zákazníků v Evropě i na nových trzích. Jsme odhodláni jednat spravedlivě a
bezúhonně vůči vnějším i vnitřním zúčastněným stranám, a to vytvořením společné hodnoty, kterou chceme překonat
jejich potřeby a očekávání.

Hodnoty
UnitronGroup je rodinnou skupinou firem, kde klíčovými hodnotami jsou poctivost a soudržnost. Svým zaměstnancům
nabízíme prostor pro jejich kariérní růst, osobní vývoj a dobrou vyváženost mezi prací a rodinou. Podporujeme týmovou
hru a přebírání iciativy, důvěřujeme a podporujeme se navzájem v dosahování našich společných cílů. Během 25 let
historie, stejně jako v budoucnu, základními hodnotami byly a budou inovativnost a kreativita.

Cíle společnosti
Cílem společnosti UnitronGroup je vykonávat své aktivity účinným, efektivním a ziskovým způsobem, jsme nezávislou a
finančně stabilní skupinou, která zajišťuje kontinuitu pomocí udržitelného a dobře řízeného mezinárodního růstu.
Vedeme v inovacích, a to díky úzké spolupráci s partnery v oblasti know-how, jako jsou operátoři a prodejci čipů. Tento
proaktivní přístup nám umožňuje poskytovat nejmodernější řešení za konkurenceschopné ceny.
Použitím přístupu založeného na projektovém řízení, který začíná už v předprodejní fázi, zjišťujeme nové příležitosti na
trhu, udržujeme náskok před konkurencí a získáváme prestižní projekty s operátory v celosvětovém měřítku.

Etika
Všechny výrobky, prodávané společností UnitronGroup, splňují zákonné, environmentální a bezpečností normy země
použití.
UnitronGroup má v úmyslu jednat vždy v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními.
Všichni zaměstnanci se mají vyvarovat střetů zájmů mezi vlastními aktivitami a aktivitami společnosti.
Všechny formy korupce a přijímání úplatků jakéhokoli druhu jsou přísně zakázány.

Sociální závazek
Primání odpovědností společnosti UnitronGroup směrem ke svým zaměstnancům je vytváření bezpečného, motivujícího,
zdravého a ekologického pracovního prostředí.
Zaměstnanci v potížích mohou vždy počítat s morální a případnou hmotnou podporou.
UnitronGroup přispívá k sociálnímu a ekonomickému rozvoji zemí s nízkými náklady a je proti nucené práci, dětské práci a
jakémukoli druhu diskriminace.
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