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KEN ROESSLER, PREZES I DYREKTOR GENERALNY 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
W 2018 r. koncentrowaliśmy się na teraźniejszości – ukończeniu przejęcia ICS, zintegrowaniu 
BWAY i MAUSER oraz osiąganiu wyników. W 2019 r. więcej czasu poświęcamy na myślenie 
o przyszłości – w dużej mierze dotyczy to inwestycji, które stanowią główny temat wydania
Total Package w tym kwartale. Dokonujemy inwestycji w czterech głównych obszarach:

• Nasi pracownicy – tworzenie solidnego programu praktyk zawodowych,
inwestowanie w szkolenia i rozwijanie naszych programów bezpieczeństwa.

• Nasza działalność – koncentracja na planie kapitałowym ukierunkowanym na
kontynuację działalności i usprawnienia operacyjne.

• Nasza TECHNOLOGIA – ulepszanie Salesforce.com, dalsze wdrażanie Shoplogix,
usprawnienia w zakresie cyber bezpieczeństwa zapewniające lepszą ochronę naszych
informacji i rozwiązanie w zakresie planowania sprzedaży i działalności operacyjnej.

• Ślad węglowy naszego TRANSPORTU – ulepszenie naszych systemów
i zwiększenie liczby pracowników w celu lepszego zarządzania naszym trzecim
największym kosztem.

Podstawą tych wszystkich inwestycji w przyszłość jest silna wiara w nasz model biznesowy 
i naszych pracowników. Mamy unikalną platformę, która umożliwia nam świadczenie usług 
obecnym klientom, rozwój organiczny i poszerzanie działalności poprzez przejęcia. 

Zidentyfikowane przez nas Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie 2019 pomagają 
nam skupiać się na obszarach biznesowych, nad którymi możemy sprawować największą 
kontrolę i które pozostają w zakresie naszego największego wpływu. Przedsiębiorstwa 
często angażują się w zbyt wiele działań, na skutek czego udaje im się osiągnąć zbyt mało. 
Będziemy nadal skupiać całą organizację wokół Najważniejszych czynników decydujących 
o sukcesie, ponieważ każdy z nas może mieć wpływ na ich realizację.

Wspólnie tworzymy coś wyjątkowego, z czego możemy być niezwykle dumni dziś 
i w dalekiej przyszłości.
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POZNAJ NASZYCH PRAKTYKANTÓW...
Każdego roku nasz Międzynarodowy Dział Pakowania szkoli około 40 praktykantów w ośmiu różnych zawodach, w czterech placówkach na 
terenie Niemiec, co zapewnia ciągły napływ wysoce wykwalifikowanych pracowników przemysłowych. Wraz z wprowadzeniem w 2019 roku 
globalnego programu praktyk Mauser Packaging Solutions wykorzystamy doświadczenie naszych obecnych pracowników, aby wyszkolić 
kolejnych pracowników produkcji na całym świecie. 

Poznaj niektórych z naszych tegorocznych praktykantów.

TOBIAS KAHLERT

ALEX ZASADA

JANIKA KRINGE

PANAGIOTIS GOUNTSOUDIS

Praktykant w Dziale Handlowym Brühl, Niemcy

Praktykant w Dziale Technicznym Brühl, Niemcy

Praktykantka w Dziale Handlowym Brühl, Niemcy

Praktykant w Dziale Technicznym Bammental, Niemcy

Co jest dla Ciebie największą korzyścią odbywania praktyk?
Poznawanie codziennych zadań związanych z pracą w biurze. Codzienna praca znacznie różni się od 
tego, czego uczą nas w szkole. Dzięki praktykom mam przewagę, ponieważ wiem, co robić i jak reagować 
w określonych sytuacjach.

Co chciałbyś osiągnąć poprzez udział w programie praktyk?
Podczas praktyk mogę dowiedzieć się, jakie etapy przechodzi produkt, zanim dotrze do klienta. Chciałbym 
wykorzystać tę wiedzę, aby stać się dobrym inżynierem mechanikiem, ale także świadomym konsumentem.

Dlaczego wybrałaś Mauser Packaging Solutions i jakie zadania lubisz najbardziej?
Jako światowy lider w branży międzynarodowego pakowania, Mauser Packaging Solutions stawia na ekonomię, 
globalizację i innowacyjność. Dzięki naciskowi na zrównoważony rozwój możemy wpływać na codzienne życie 
ludzi. Bardzo podoba mi się w Dziale Logistyki, ponieważ łączy on pracę w produkcji z pracą biurową.

Co jest dla Ciebie największą korzyścią odbywania praktyk?
Największą korzyścią praktyk jest moje zadowolenie z osiąganych wyników i możliwość rozwoju na 
wymarzonym stanowisku inżyniera mechanika.

Inwestowanie w kapitał ludzki
ZWROT KOSZTÓW CZESNEGO 

DLA PRACOWNIKÓW
Nasza spółka zachęca pracowników, aby kontynuowali swoje kształcenie i rozwijali 
wiedzę techniczną w celu doskonalenia umiejętności, zwiększania wydajności 
w pracy i przygotowania się do przyszłych obowiązków. Zapytaj członka zespołu 
ds. zasobów ludzkich o kryteria kwalifikacyjne i proces doboru. 



INWESTYCJE
WOKÓŁ DZIAŁALNOŚCI
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W Mauser 
Packaging Solutions 

dokładamy starań, aby 
nasi pracownicy mogli 

mierzyć się z wyzwaniami, 
a przy tym mieli 

zapewnione 
wsparcie.

Dowiedz się więcej o pracy w Mauser i aplikuj już dziś. Odwiedź witrynę: mauserpackaging.com

Praca w Mauser to 
coś więcej niż tylko 

praca. Nasi pracownicy 
rozwijają się zarówno pod 

względem osobistym, 
jak i zawodowym.

W Mauser Packaging Solutions dokonujemy znaczących inwestycji w nasz zespół, zakłady i sprzęt, aby 
stymulować zrównoważony rozwój dla naszej działalności, klientów i pracowników. Oto skrót informacji o kilku 
inwestycjach w naszych jednostkach biznesowych. Reinwestujmy zyski w naszą działalność, aby udoskonalić 
wiele aspektów naszej pracy, działalności operacyjnej i środowiska pracy, co umożliwi stymulowanie 
bezpieczeństwa, jakości i wydajności.

Ludzie – podnoszenie bezpieczeństwa
Barierki rampy – zapewnianie 
bezpieczeństwa na rampie 
załadunkowej
Dział Regeneracji, Griffin, Georgia

Działalność operacyjna –  
utrzymywanie działalności
Początek napraw dachu
Dział Małych Opakowań, Chicago, Illinois

Technologia/Transport – system 
zarządzania transportem
Doskonalenie naszego systemu 
logistycznego w celu świadczenia 
klientom najwyższej jakości usług
Mauser Packaging Solutions 

Działalność operacyjna –  
doskonalenie działań
Robot układający – uzupełnienie 
istniejących maszyn o rozwiązania 
z zakresu robotyki w celu podnoszenia 
bezpieczeństwa i doskonalenia procesów
Międzynarodowy Dział Pakowania, 
Oosterhout, Holandia

Działalność operacyjna – podnoszenie/
automatyzacja bezpieczeństwa 
Automatyzacja powtarzalnego 
czyszczenia włókien prowadzi do 
podniesienia bezpieczeństwa
Dział Dużych Opakowań, Chicago, Illinois



ZROZUMIENIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
NACISK NA REGENERACJĘ

Cykl życia opakowań przemysłowych

Nasza międzynarodowa sieć 96 zakładów zajmujących się regeneracją gromadzi i  przetwarza różne rodzaje używanych 
pojemników przemysłowych, od beczek stalowych i z tworzywa sztucznego po paletopojemniki (Intermediate Bulk Containers, 
IBC), przede wszystkim z zamiarem ich ponownego wykorzystania.

Co dzieje się ze zgromadzonymi pojemnikami? 
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Zregenerowane 
i dostarczane 
z powrotem klientowi 
w celu ponownego 
wykorzystania.

Poddawane 
recyklingowi, aby 
uzyskać surowce na 
nowe produkty.

Bezpieczne utylizowanie 
uszkodzonych lub zanieczyszczonych 
pojemników, które nie mogą zostać 
ponownie wykorzystane.

16,7 miliona 
Używane pojemniki  

zgromadzone przez  
Mauser w celu poddania 

regeneracji w 2018 r.

Paletopo-
jemniki 
3,5 MILIONA

TWORZYWA 
SZTUCZNE 
2,4 miliona

STAL 
10,9 miliona

Co gromadzi Mauser?

„Jesteśmy dumni z bycia liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki skutecznemu modelowi 
zarządzania cyklem życia, wytyczającemu drogę ku długoterminowemu sukcesowi. Korzystają na tym 

klienci, my sami, a także nasza planeta”. 
 – Klaus-Peter Schmidt, kierownik Działu ds. Badań i Rozwoju/Zrównoważonego Rozwoju (Międzynarodowy Dział Pakowania)

Etykieta zamieszczona na pojemnikach wykonanych ze stali i z tworzywa sztucznego Mauser zawiera numer telefonu, pod 
który użytkownicy końcowi mogą dzwonić, aby zamówić odbiór pojemnika po wykorzystaniu go do jego pierwotnego celu. 
Jeden telefon rozpoczyna drogę pojemnika do odnowionego życia, gdzie zrównoważony rozwój jest priorytetem. 

Fabryka (energia, gaz, woda itp.)

Transport

Utylizacja (wysypisko albo spalenie)

dostawca 
surowców

producent podmiot 
napełniający

podmiot 
opróżniający

podmiot 
regenerujący

podmiot poddający 
recyklingowi



$

LUDZIE 
Przyciągamy do naszego zespołu najbardziej 
utalentowanych pracowników i skupiamy się na 
ich rozwoju. Naszym pierwszym zobowiązaniem 
wobec pracowników jest zapewnienie 
bezpiecznego i przyjemnego miejsca pracy, 
w którym można rozwijać swoją karierę. 

FINANSE I IT 
Wykorzystujemy najlepsze praktyki naszych 
istniejących zespołów IT i finansowych; 
będziemy ułatwiać pracę i dostęp do danych 
w czasach cyfrowej konkurencji. 

SYSTEMY LOGISTYCZNE 
Oceniamy aktualne aktywa w zakresie 
transportu i określamy obszary 
wymagające poprawy. Wykorzystując 
transport w regionach, jesteśmy w stanie 
ustabilizować koszty i świadczyć lepsze 
usługi naszym klientom. 

SUROWCE 
Wykorzystujemy naszą wspólną siłę 
nabywczą, aby uzyskać najlepszą cenę 
za potrzebne nam materiały. Koszty 
surowców mogą mieć bezpośredni wpływ 
na nasz finansowy wynik końcowy. 

KLIENCI 
Przekazujemy naszym klientom wiedzę na 
temat szerokiej gamy produktów i rozwiązań 
oferowanych przez nasze jednostki biznesowe.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 
Wytwarzamy nasze produkty. Oceniamy, 
w jaki sposób możemy najskuteczniej 
wykorzystywać nasze zasoby, aby zapewniać 
klientom najwyższej jakości produkty i usługi.

NAJWAŻNIEJSZE
CZYNNIKI 

DECYDUJĄCE 
O SUKCESIE

SYSTEMY 
LOGISTYCZNE

DZIAŁALNOŚĆ 
OPERACYJNA

LUDZIE KLIENCI

SUROWCE
Ogólne informacje 

o strategii

INTEGRACJA 
PIONOWA

INICJATYWY 
DOTYCZĄCE 
ZAKUPÓW

INICJATYWY DOTYCZĄCE ZAKUPÓW 
Staramy się identyfikować inicjatywy 
pozwalające obniżyć koszty, które wiążą się 
ze znaczącymi korzyściami finansowymi 
i największym prawdopodobieństwem sukcesu. 

INTEGRACJA PIONOWA 
Obniżamy koszty i zwiększamy skuteczność, 
rozszerzając naszą działalność na różnych 
etapach planu działania. 

$
FINANSE I IT
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Ludzie, produkty, innowacje – nasze nowe centrum  
komunikacji dla pracowników MauserNOW pomaga być  
na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w świecie  
Mauser Packaging Solutions.

Odwiedź nasze nowe centrum komunikacji dla pracowników. 
Możesz z niego skorzystać w dowolnym momencie i miejscu, 
aby dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach w świecie 
Mauser Packaging Solutions.

Bądźmy 
w kontakcie

Zeskanuj ten kod QR, aby otworzyć  
MauserNOW w swojej przeglądarce, albo  
przejdź do MauserNOW.com.

Odwiedź już dzisiaj! MauserNOW.com
Witryna MauserNOW jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim. 
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