Valorile Noastre

Comportamentul Conducerii Noastre

Concentrare asupra clientului

Vom acorda prioritate personalului nostru

Suntem devotați clienților noștri interni și externi și ne
străduim cu tenacitate să îi ajutăm să reușească. Succesul
lor ne dă împlinire și energie, empatizăm cu necesitățile
lor și recunoaștem că succesul nostru este rezultatul
succesului clienților noștri.

În căutarea excelenței, încurajăm și creștem personalul nostru. Avem
pretenția la și recompensăm performanța deosebită și abordăm
performanța redusă cu urgență, imparțialitate și empatie. Primim
și oferim feedback cu modestie și cu un interes sincer de a avansa
încontinuu. Apreciem trăsăturile personalității, determinarea și
competențele intelectuale, în plus față de experiență, și nu sacrificăm
aceste calități în favoarea experienței.

Relații și munca în echipă
Apreciem edificarea de relații și munca în colaborare.
Relațiile necesită respect reciproc, sinceritate, modestie și
prietenie. Relațiile pozitive promovează încrederea și munca
în echipă. Pentru a edifica marile companii este nevoie de
muncă în echipă.

Excelență
Cu dăruire și energie, ne angajăm să obținem rezultate de
succes și să fim excepționali în tot ce facem. Nu acceptăm
mediocritatea și căutăm să ne perfecționăm neîncetat.
Nu ne interesează cui îi revin meritele pentru succes; nu
suntem motivați de autopromovare.

Comunicare deschisă
Ne comunicăm deschis și transparent părerile și ideile,
apreciem atunci când alții fac acest lucru în mod liber și se
angajează într-o dezbatere constructivă. Când se iau decizii,
sprijinim deschis și activ aceste decizii.

Integritate
Cultivăm standarde etice înalte. Suntem cinstiți și corecți
în toate aspectele muncii noastre, îi tratăm pe ceilalți
cu demnitate și respect și ne îndeplinim obligaţiile în
calitate de cetățeni și angajați responsabili. Apreciem
reputația noastră personală și reputația companiei Plexus.
Recunoaștem faptul că reputația are o importanță critică
pentru succesul nostru.

Vom rezolva problemele
Anticipăm, identificăm, recunoaștem și luăm inițiativa pentru a
rezolva problemele. Atunci când rezolvăm problemele, examinăm cu
atenție faptele, tragem concluzii pe baza cunoștințelor celorlalți,
anticipăm consecințele și suntem perseverenți în realizarea unor
rezultate de succes. Recunoaștem și învățăm din greșelile noastre
și rămânem perseverenți atunci când ne confruntăm cu cele mai
solicitante obstacole. Îi ajutăm și îi inspirăm pe ceilalți pentru
soluționarea problemelor. Atunci când se găsește o soluție, o
implementăm de urgență.

Vom fi curajoși
Abordăm problemele personalului, problemele organizaționale, lipsurile
în ceea ce privește răspunderea și situațiile dificile în mod rapid
și direct, dar cu sensibilitate și chibzuință. Nu justificăm lipsa unei
acțiuni în privința acestor chestiuni. Creăm un mediu favorabil pentru
realizările curajoase prin încurajare, recunoaștere și sprijin.

Vom inova
Contestăm status quo, luăm în considerare idei noi de oriunde și nu
ne mulțumim niciodată cu succesul. Ne asumăm riscuri analizate.
Încercăm să îi înțelegem și să îi ajutăm pe cei care își asumă riscuri
analizate.

Vom fi strategici
Înțelegem strategia Plexus, stabilim planuri și obiective
complementare și urmărim să înțelegem modul în care noi și echipele
noastre putem aduce o schimbare. Ne străduim să îndeplinim
obiectivele pe termen scurt, totodată fiind atenți la cerințele pe
termen lung. Luăm decizii și urmărim oportunitățile care duc la
succes pe termen lung.

