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Společnost JUNKER Industrial Equipment s.r.o., člen koncernu OTTO JUNKER, se zabývá 

celosvětovými dodávkami investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů 

a tepelného zpracování převážně neželezných kovů. Poskytujeme servisní služby zařízení 

pro slévárenství a tepelné zpracování a nedílnou součástí jsou obchodní aktivity ve strojírenských 

oblastech, s podílem vlastních technicko-inženýrských činností. 

Vedení společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. přijalo následující integrovanou politiku 

k zajištění efektivního řízení společnosti. 

Vedení společnosti stanovuje následující strategické záměry: 

• Efektivní spolupráce s mateřskou společností Otto Junker GmbH na všech úrovních, které 

se projeví redukcí vznikajících vícenákladů a zároveň zlepšováním pozice společností koncernu 

OTTO JUNKER u zákazníků. 

• Rozvoj prodejních aktivit společnosti se zákazníky mimo koncern OTTO JUNKER. 

• Vývoj a výroba vlastních produktů a jejich uplatnění na trhu. 

• Stabilizace zdrojů pro uplatňování a udržování integrovaného systému řízení. 

• Implementace procesu neustálého zlepšování s důrazem na zvyšování kvality našich produktů, 

výkonnosti BOZP a environmentálního profilu. 

• Kladení důrazu na prevenci znečišťování životního prostředí. 

• Zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, odstraňování nebezpečí 

a snižování rizik BOZP s důrazem na prevenci úrazů a poškození zdraví. 

• Podporování spoluúčasti zaměstnanců v rámci řešení důležitých otázek týkajících se BOZP. 

• Plnění požadavků zákazníků, právních povinností a ostatních požadavků vztahujících se 

k produktu, životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Vedení společnosti očekává, že se každý zaměstnanec ztotožní s touto politikou a níže uvedenými 

pravidly: 

• I já se svojí každodenní komunikací s obchodními partnery a spolupracovníky ze společností 

koncernu OTTO JUNKER spolupodílím na vytváření efektivně fungujícího celku s dobrým 

jménem u zákazníků. 

• I já na své pozici mohu být kreativní a své zkušenosti mohu uplatnit při hledání ještě 

efektivnějších způsobů vykonávaných činností. 

• Jsem loajálním zaměstnancem společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. a jako takový se 

snažím být pro svého zaměstnavatele přínosem. Jsem si vědom, že i sebevzdělávání mi dává 

potenciál ke spolupodílení se na rozvoji společnosti a jejích produktů. 

• Jsem si vědom, že jsem součástí integrovaného systému řízení, jako efektivního nástroje řízení 

společnosti, a i já se mohu podílet na jeho zlepšování. 
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