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deți să rămânem încrezători în ceea ce 
suntem pentru a fi serioși, credibili și 
deschiși. Haideți să nu uităm nicioda-
tă să fim corecți cu noi înșine și să ne 
recunoaștem mai întâi greșelile noas-
tre și apoi pe ale altora. Haideți să în-
vățăm să înțelegem reacțiile celorlalți 

la comportamentul nostru pentru că 
ajută întotdeauna să privești lucrurile 
și dintr-o altă perspectivă.   

Respectul reciproc stă la baza unei so-
cietăți libere.

Fiind o afacere de familie, viziunea și 
valorile sunt foarte importante pen-
tru noi. Timp de mai multe generații, 
valorile comune existente au asigurat 
cadrul pentru o cooperare bazată pe 
încredere și pentru succesul în afaceri. 
Înainte de toate avem o responsabili-
tate față de angajații noștri, dar și față 
de societatea în care activăm ca antre-
prenori. De exemplu, angajații noștri 
primeau beneficii sociale cu mult îna-
inte ca acestea să fie reglementate le-
gal în secolul 19. Și în prezent, ca pro-
ducător de talie mondială cu peste 30 
de fabrici pe trei continente, ne men-
ținem convingerea că avantajul nostru 
competitiv depinde în mare parte de 
angajații noștri dedicați și bine instru-
iți, tehnologia fiind ușor accesibilă.  

Valorile noastre au un rol complex, ne 
servesc tuturor drept ghid și ilustreaza 
modul în care ne dorim să conviețuim 
și să colaborăm împreună. Manualul 
nostru Viziune și Valori oferă instruc-
țiuni pentru o colaborare bazată pe 
respect.

Susținem cu precădere drepturile 
omului, libertatea de opinie și tole-
ranța. Fiecare persoană este unică. 
Aprecierea angajaților noștri le confe-
ră acestora un sentiment de putere, 
împlinire și încredere în sine. Haideți 
să contribuim împreună la combate-
rea discriminării, rasismului și preju-
decăților atât la locul de muncă, cât 
și în societatea în care trăim.  Atunci 
când interacționăm cu cei din jur, hai-

Dragi colegi,

Respectul reciproc 
stă la baza 
unei societăți libere.
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Viziunea noastră

Fiind o afacere de familie, simţim că avem o legătură soli-
dă cu tradiţia și un puternic angajament faţă de viitor.
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Viziunea noastră

• KIRCHHOFF Automotive este lider 
global în proiectarea și furnizarea 
celor mai performante ansamble 
de caroserii și șasiuri pentru auto-
vehicule.

• Compania generează o creștere 
economică durabilă și profitabilă 
pentru a-și menţine independenţa 
financiară și a rămâne o afacere de 
familie.

• KIRCHHOFF Automotive urmăreș-
te atingerea celor mai înalte per-
formanțe și se angajează să ofere 
clienților săi servicii la cel mai înalt 
nivel.

• Compania investește în dezvoltarea 
angajaților săi și acordă atenție să-
nătații și satisfacţiei acestora.

Succesul KIRCHHOFF Automotive depinde de înțelegerea 
comună a obiectivelor companiei de către angajați. O viziune co-
mună generează un sentiment de unitate și dă sens aspirațiilor 
noastre. Ne definește ambițiile și ne motivează să fim întoteauna 
printre cei mai buni. Fiecare dintre noi contribuie la transformarea 
viziunii noastre în realitate. 
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“Îmi place să îmi împărtășesc 
cunoștințele.”

Stefan Jeziorski,
de peste 15 ani conduce programul de instruire a stagiarilor  

în cadrul căruia formează generațiile viitoare.
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Valorile noastre

Valorile noastre ne oferă perspectivă și certitudine. Ele stau 
la baza acțiunilor noastre de zi cu zi.
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VALORILE NOASTRE

Onestitatea şi 
seriozitatea

  
  

Încrederea şi 
respectul

Responsabilitatea 
socială, 

de mediu şi 
culturală

Acestea ne ajută să apreciem fieca-
re angajat în parte, prin unicitatea 
acestuia, și să înţelegem diferenţele 
de natură culturală. Considerăm că, 
aceste diferenţe de natură culturală, 
reprezintă o modalitate de îmbogăţire 
a cunoștințelor și credem că, acestea 
susțin inovaţia și îmbunătățirea conti-
nuă. 

Valorile companiei susțin respon-
sabilitatea noastră atât pentru 
dezvoltarea durabilă a societăţii, 
cât și pentru conservarea naturii 
și a ecosistemului pentru genera-
ţiile viitoare. Acestea constituie 
liantul care apropie toţi angajaţii  
KIRCHHOFF Automotive pentru a 
forma o echipă puternică.

Citeşte-le, 
înţelege-le , 
respectă-le 
şi încurajează-i 
şi pe alţii să procedeze la fel.

Valorile noastre

Onestitatea și seriozitatea, încrederea și respectul, res-
ponsabilitatea socială, de mediu și culturală. Acestea sunt valorile  
KIRCHHOFF Automotive. 

Indiferent cine suntem sau care 
este poziţia noastră în cadrul echi-
pei KIRCHHOFF Automotive, acest  
“Manual Viziune și Valori“, reprezin-
tă pentru fiecare dintre noi, norme 
de conduită obligatorii în activitatea 
noastră profesională de zi cu zi. 

Ce semnificaţie au valorile pentru 
societate?  

Valorile asigură coeziunea societăţii 
noastre. Acestea au un impact direct 
asupra interacţiunii noastre zilnice și 
constituie un cadru general care oferă 
îndrumare și siguranţă în cadrul unui 
mediu global cu un grad tot mai ridi-
cat de complexitate. 

De ce noi, ca și companie, poziţi-
onăm valorile în centrul activităţii 
profesionale de zi cu zi? 

Valorile KIRCHHOFF Automotive sunt 
ancorate profund în cultura compa-
niei noastre. Acestea definesc ce este 
important în cadrul interacţiunii noas-
tre zilnice și ceea ce ne diferențiază de 
ceilalți. Considerăm că acestea con-
stituie baza pentru succesul nostru în 
afaceri.

Valorile KIRCHHOFF Automotive ofe-
ră transparență și creează norme de 
conduită obligatorii în relaţiile cu co-
legii, angajaţii și superiorii, precum și 
cu clienţii, furnizorii și partenerii de 
afaceri.
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“Onestitate și seriozitate, asta 
înseamnă KIRCHHOFF Automotive – 
și oferim asta – de generații.”

Hasan (stânga) și Nils (dreapta) Kaya, 
tată și fiu,  lucrează împreună în departamentul de sudură de mai mulți ani.
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Încrederea şi 
respectul

• Avem încredere unii în alţii, precum și în partenerii noștri de afa-
ceri. Credem în sinceritatea fiecărui individ în parte, și apreciem că, 
adevărul și corectitudinea caracterizează acţiunile, perspectivele și 
afirmaţiile acestuia. 

• Acordăm fiecărui individ în parte atenţie, apreciere și deferenţă și 
îl respectăm indiferent de apartenența sa naţională sau etnică, de 
sex, religie, vârstă sau invaliditate, fără a ţine cont de stilul personal 
de viaţă. 

• Diversitatea culturală a angajaților companiei noastre stimulează 
inovaţia. 

Onestitatea şi 
seriozitatea

• Suntem sinceri unii cu alții și cu partenerii noștri de afaceri. 

• Oferim informaţii la timp și în mod deschis. Punem accent deo-
sebit pe corectitudine și transparenţă în comunicare, utilizăm căi 
de comunicare și sisteme de informare eficiente. Acestea asigură 
baza pentru productivitate înaltă și adoptarea deciziilor de natură 
să asigure atingerea obiectivelor. 

• Manifestăm permanent o atitudine corectă și deschisă în relaţiile 
dintre noi. 

• Oferim seriozitate, ne respectăm promisiunile asumate și respec-
tăm normele și cerințele legale. 

VALORILE NOASTRE
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Îi instruim pe angajaţii noștri 
periodic cu privire la asigurarea 
protecţiei mediului în cadrul acti-
vităţilor derulate și la respectarea 
normelor de siguranţă în muncă. 
Încurajam angajaţii noștri să acţi-
oneze cu bună credinţă  pentru 
a evita prejudicierea persoanelor 
și a naturii. 

Responsabilitatea culturală

Ne implicăm în susținerea și 
promovarea valorilor culturale. 
Respectăm și promovăm parti-
cularităţile culturale și tradiţiile 

ţărilor în care ne desfășurăm ac-
tivitatea. 

Considerăm că arta, muzica, lite-
ratura, tradiţiile și credinţa con-
stituie componente importante 
ale calităţii vieţii în cadrul unei 
societăţi și le susţinem din acest 
motiv în mod constant. 

Responsabilitatea 
socială, de mediu şi 
culturală

Responsabilitatea socială

Conștientizăm faptul că acţiunile 
noastre trebuie să fie în concor-
danţă cu interesele societăţii. 

Din acest motiv asigurăm o con-
tribuţie voluntară la dezvoltarea 
durabilă a societăţii, devansând 
cerinţele legale aplicabile. Ne 
implicăm în susținerea si pro-
movarea proiectelor caritabile și 
sprijinim activitățile de volunta-
riat ale angajaţilor noștri, atunci 
când este posibil. 

Asigurăm bazele necesare pen-
tru dezvoltarea, educarea si in-
struirea angajaților noștri. Ne 
asumăm principiul de învăţare pe 
parcursul întregii existenţe. 

Responsabilitatea de mediu

Pentru noi este importantă con-
servarea naturii și a diversităţii 
speciilor pentru generaţiile vii-
toare. Protejăm mediul printr-o 
gestionare economică a resur-
selor și prin respectarea strictă a 
standardelor de mediu în cadrul 
tuturor proceselor de producţie. 

VALORILE NOASTRE
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“Suntem o echipă de succes, 
cu atât mai mult cu cât provenim 

din țări diferite.”
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Normele noastre 
de conduită 

“Normele de conduită KIRCHHOFF Automotive ” repre-
zintă ghidul pentru interacțiunea zilnică. Respectându-le ne asigu-
răm succesul pe termen lung.
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“Standardele fac munca mai sigură 
și mai usoară.”

Chunyu Tan, Șef echipă sudură
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UNSERE VERHALTENSGRUNDSÄTZE

Eu respect standardele

• Eu port întotdeauna echipamentul personal de protecție
• Eu respect regulile ședințelor 
• Eu respect regulile, procedurile interne și prevederile legale
• Eu respect normele de protecţie a mediului
• Eu respect procedura standard de escaladare
• Eu respect standardele și așteptările clienţilor și depun eforturi 

pentru a le oferi un nivel cât mai ridicat al serviciilor
• Eu îmi încurajez echipa să respecte standardele

Eu îmi abilitez și dezvolt echipa

• Eu solicit opinia colegilor
• Eu deleg atribuțiile și responsabilitățile, deoarece am încredere 

că echipa mea va acționa într-un mod corect
• Eu susţin cooperarea în cadrul echipei, cât și cu alte echipe
• Eu promovez învățarea continuă
• Eu acord mai mult timp întrebând „de ce” decât spunând „cum”  
• Eu îmi motivez echipa
• Eu ofer feedback constructiv 

NORMELE NOASTRE DE CONDUITĂ 

Normele noastre 
de conduită 

Eu acţionez cu încredere și respect

• Eu respect unicitatea și diversitatea culturală a fiecărei persoane 
• Eu creez o atmosferă bazată pe încredere, care promovează 

creativitatea și îmbunătățirile
• Eu respect opiniile diferite
• Eu îmi susţin echipa
• Eu sunt imparțial în cadrul echipei 
• Eu ascult activ și îmi aștept rândul să vorbesc
• Eu apreciez munca tuturor 
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UNSERE VERHALTENGRUNDSÄTZE

Eu promovez îmbunătățirea continuă

• Eu încurajez generarea de idei noi
• Eu creez o atmosferă de lucru bazată pe încredere, care permite 

greșelilor să fie folosite ca și oportunități de a învăța
• Eu manifest deschidere faţă de critica constructivă
• Eu apreciez propunerile tuturor
• Eu acord feedback rapid la propuneri
• Eu susțin implementarea îmbunătațirilor
• Eu consider schimbarea drept o oportunitate decat o problemă 

Eu sunt un bun exemplu

• Eu sunt onest și de încredere
• Eu îmi respect angajamentele asumate
• Eu fac întotdeauna ceea ce spun
• Eu mă asigur că aria mea de responsabilitate este gestionată 

corespunzător
• Eu sunt conștient că echipa mea va reflecta comportamentul meu
• Eu distribui echilibrat sarcinile de lucru în cadrul echipei
• Eu respect toate normele de conduită KIRCHHOFF Automotive

NORMELE NOASTRE DE CONDUITĂ 

Eu comunic clar

• Eu mă exprim clar
• Eu comunic deschis și respectuos
• Eu mă exprim coerent și cu o intensitate sonoră corespunzătoare
• Eu vorbesc în fapte și cifre
• Eu definesc responsabilităţi și termene
• Eu scriu citeţ și inteligibil
• Eu promovez comunicarea transparentă folosind modalităţi de 

comunicare personale și interne 

Eu îmi împărtășesc cunoștințele

• Eu nu păstrez cunoștințele doar pentru mine
• Eu conștientizez că toate întrebările sunt întemeiate
• Eu acord timp pentru a oferi explicaţii
• Eu fac accesibile informațiile importante
• Eu comunic clar și periodic
• Eu asigur un flux corespunzător de informaţii în cadrul  

organizaţiei
• Eu îmi încurajez colegii să își împărtășească cunoștinţele
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“O comunicare clară și deschisă este 
cheia către succes.”

Paloma Herrera, 
Manager Resurse Umane, Querétaro
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Termeni generali
Viziune & Valori
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