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Poslání a hodnoty

Textilní společnost Lindström posiluje svým servisem textilií firemní image svých 

zákazníků. Naše služby usnadňují našim zákazníkům každodenní život a 

poskytují tu nejvyšší hodnotu na trhu. Jsme odpovědným podnikatelským 

subjektem a respektovaným zaměstnavatelem.

Naši angažovaní zaměstnanci naslouchají zkušenostem zákazníka; jsme 

schopni navazovat a vytvářet s našimi zákazníky to pravé partnerství.

V našem každodenním konání se naše rozhodování řídí hodnotami společnosti 

Lindström:

- Ziskový růst

- Dlouhodobé vztahy se zákazníky

- Odpovědnost 

- Nadšení a radost z učení
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Naše závazky 1/3

▪ Ve všech svých činnostech podporujeme ekonomický, ekologický a sociální 

rozvoj a respektujeme lidská práva lidí, kterých se týkají naše činnosti.

▪ Postupujeme v souladu s příslušnými zákony a předpisy ve všech oblastech 

naší činnosti.

▪ Naše preventivní řízení rizik zajišťuje kontinuitu provozu, zlepšování ochrany 

životního prostředí a pracovní podmínky, které podporují zdraví a bezpečnost.

▪ Neustále se snažíme zlepšovat naše činnosti a podporovat všechny naše 

zaměstnance k navrhování a realizacím zlepšení. Proces neustálého 

zlepšování je zdokumentován a je k dispozici všem zaměstnancům.
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Naše závazky 2/3

▪ Zajišťujeme proškolování a kontinuální rozvoj kompetencí našich zaměstnanců

▪ Školíme naše zaměstnance k pochopení dopadů jejich úkolů na  kvalitu, 

životní prostředí, zdraví a bezpečnost a k jednání  odpovědným způsobem.

▪ Máme otevřenou interakci s našimi obchodními partnery v otázkách kvality, 

životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci. Požadujeme od našich 

dodavatelů jednání v souladu s etickým kodexem   Lindströmu.
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Naše závazky 3/3

▪ Vytváříme a udržujeme kulturu bezpečnosti při práci pro náš personál, aby 

pracoval v bezpečí a zůstal zdravý, a to i ve volném čase. Naším cílem je 

nulový počet úrazů a nemocí z povolání.

▪ Naše provozy  slouží jako příklad našich služeb, bezpečného a efektivního 

pracovního prostředí.

▪ Zaměstnanci skupiny Lindström a servisní zástupci jsou povinni jednat podle 

této politiky kvality, ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
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