
 

ĮSIPAREIGOJIMAS 

 Mūsų klientai – mūsų partneriai 

 

Klientų pasitenkinimas – mūsų verslo  procesų  pagrindinė ašis. Esame patikimu partneriu ir skiriame visas pastangas 

patenkinti mūsų klientų poreikius. Platus paslaugų spektras leidžia mums pasiūlyti klientui specifinius sprendimus regioniniu, 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 

Mes taikome holistinį požiūrį į mūsų sutartinių pareigų vykdymą, klientus aptarnauja tik gerai apmokytas personalas. 

Dussmann sprendimai, pritaikyti konkretiems sektoriams, remia mūsų klientų veiklą, jos pagrindiniuose procesuose. Mūsų 

bendravimas su klientais yra atviras ir iniciatyvus, inovacijos yra kuriamos visuose procesuose ir paslaugose. 

 Kokybė yra mūsų svarbiausias matavimo vienetas 
 

Inovatyvios paslaugos ir aukšti kokybės standartai yra raktas į klientų pasitenkinimą. Toks požiūris leidžia mums būti 
konkurencingais ir yra pagrindu, kuriuo remiasi ilgalaikė sėkmė. Su ekspertų ir integruotos vadybos sistemos pagalba, mes 
garantuojame veiklos meistriškumą visuose aptarnavimo procesuose.  

Nuolatinio tobulėjimo procesas padeda mums apsibrėžti reikalavimus, kylančius uždavinius ir įdiegti priemones 
operatyviniame lygmenyje. 

Nuolatinis kliento pasitenkinimo matavimas yra reikšmingas faktorius, kuriant ir diegiant priemones, skirtas tobulinti ir toliau 
stiprinti klientų partnerystę. Mūsų įmonė skatina inovacijų kultūrą, keitimąsi idėjomis ir know-how perdavimą tarp specialistų, įmonių 
padalinių ir tarptautinių dukterinių įmonių. 
 

 Kvalifikuotas, atsidavęs personalas 
 

Mūsų darbuotojai – tai tiltas tarp įmonės ir klientų. Mes, kaip darbdavys, prisiimame atsakomybę sąžiningai, punktualiai mokėti 
darbo užmokestį, remti tarpusavio pagarbą, suteikti geras darbo sąlygas, suteikti galimybę asmeniniam tobulėjimui ir rodyti gerą 
pavyzdį. Nuolatinis mokymas leidžia mūsų darbuotojams atlikti sudėtingiausias užduotis, susijusias su paslaugų teikimu kliento 
objektuose. 

Remdamiesi teisės aktais, mes kuriame saugią darbo aplinką ir dedame visas pastangas savo darbuotojų sveikatos ir saugos 
užtikrinimui. Mes atliekame tarptautinius tyrimus, siekiant įvertinti mūsų personalo pasitenkinimą ir naudojame apklausų rezultatus, 
su tikslu plėtoti į ateitį orientuotą personalo strategiją. 
 

 Aplinkos apsauga ir  taupus išteklių naudojimas  
 

Dussmann pripažįsta savo atsakomybę už natūralios aplinkos apsaugą. Mes palaikome savo klientus taupydami išteklius ir 
darydami jų įrenginius ekologiškai suderinamus. Mes sutelkiame dėmesį į ekologiškas, efektyvias valymo procedūras ir veiksmingą 
energijos valdymą. 

Savo bendrovėje, mes palaikome energiją taupančius veiksmus, eksploatuojame įrenginius naudodami elektros energiją iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir mažai teršiančią logistiką. 
 

 Socialinė atsakomybė ir etiška verslo praktika 
 

Mes įsipareigojame sąžiningai, atsakingai elgtis mūsų verslo aplinkoje ir visuomenėje, atitikti visus galiojančius teisės aktus 
ir reglamentus. Dussmann elgesio kodeksas yra etiškos veiklos „kompasas“ mūsų darbo jėgai ir verslo partneriams, su kuriais 
kuriame ilgalaikius santykius besiremiančius pasitikėjimu. 

Visoje savo veikloje, remiame žmogaus teises, užkertame kelią diskriminacijai ir gerbiame skirtingas kultūras ir religijas. Šalia 
savo pagrindinės veiklos, mes papildomai dalyvaujame įvairiuose projektuose, kurie skatina socialinį solidarumą ir bendruomenės 
gerovę. 
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