
YÖNETICI MESAJI
KEN ROESSLER, BAŞKAN & CEO 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
2018'de, şu ana odaklandık: ICS satın almasını tamamlama, BWAY ve MAUSER 
entegrasyonu ve sonuçlara ulaşma. 2019'da ilerlerken, geleceğimize odaklanma konusuna 
daha fazla zaman ayırıyoruz; bunun çoğu Yatırımlarla ilgilidir ve bu çeyreğin Toplam 
Paketinin ana temasıdır. Dört büyük alana Yatırım yapıyoruz:

• Insanlarımız – Güçlü bir Çıraklık Programı oluşturma, Eğitime yatırım yapma ve
Güvenlik programlarımızı geliştirme

• Operasyonlarımız – Işletme bakımını ve operasyonel iyileştirmeleri hedefleyen
bir sermaye planına odaklanma

• Teknolojimiz –Salesforce.com'u geliştirme, Shoplogix'in devam eden dağıtımı,
bilgimizi daha iyi korumak için siber güvenlik geliştirmeleri ve Satış ve Operasyonel
Planlama çözümü

• Taşımacılık Kapsamı – Sistemlerimizi iyileştirme ve en büyük üçüncü maliyetimizi
daha iyi yönetmek için çalışanları dahil etme

Gelecekteki bu yatırımların tümünün temeli, iş modelimize ve insanlarımıza olan güçlü 
inancımızdır.  Mevcut müşterilerimize hizmet etmek, organik biçimde büyümek ve satın 
almalar yoluyla genişlemek için çok benzersiz bir platforma sahibiz.  

Belirlediğimiz 2019 Kritik Başarı Faktörleri (CSF) en iyi kontrol edebildiğimiz ve 
etkileyebildiğimiz iş alanlarına odaklanmamızı sürdürmeye yardımcı oluyor.  Sıklıkla, 
işletmeler büyürken, çok sayıda girişimin peşinde koşarlar ve sonuç olarak, çok azını 
başarırlar.  Tüm organizasyonumuza CSF'yi tanıtmaya devam edeceğiz, çünkü her birimiz 
uygulamasında bir rol oynayabilir.

Birlikte, bugün ve bugünden başlayarak gelecekte olağanüstü biçimde gurur 
duyabileceğimiz özel bir şey kurmaktayız.
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ÇIRAKLARIMIZLA TANIŞMA…
Her yıl, Uluslararası Ambalaj iş birimimiz sürekli olarak olan yüksek nitelikli endüstriyel işçi yetiştiren dört Alman konumunda 
sekiz farklı meslekte yaklaşık olarak 40 stajyer eğitiyor. Küresel Mauser Packaging Solutions Çıraklık Programının 2019’da devreye 
alınmasıyla birlikte, küresel olarak üretim işgücümüzün sonraki neslini eğitmek için mevcut çalışanlarımızın deneyimlerinden 
faydalanacağız. 
Bu yılın Çıraklarından bazıları ile tanışın!

TOBIAS KAHLERT

ALEX ZASADA

JANIKA KRINGE

PANAGIOTIS GOUNTSOUDIS

Ticaret Stajyeri Brühl, Almanya

Teknik Stajyer Brühl, Almanya

Ticaret Stajyeri Brühl, Almanya

Teknik Stajyer Bammental, Almanya

Çıraklığınızın en büyük faydasının ne olduğunu gördünüz?
Bir ofiste çalışırken günlük görevleri öğrenme. Günlük deneyim, bize okulda anlatılanlardan önemli ölçüde 
farklılık gösteriyor. Çıraklık dönemim bana yapılacakları ve belirli durumlara nasıl tepki vereceğimi bilme 

konusunda avantaj sağlıyor.

Çıraklık programının parçası olarak neyi başarmayı umuyorsunuz?
Bu çıraklık, bir ürünün müşteriye ulaşmadan önce geçtiği adımları bana gösteriyor ve öğretiyor. Bu bilgiyi 
iyi bir makine mühendisi ve ayrıca bilgili bir tüketici olmak için kullanmayı umuyorum.

Neden Mauser Packaging Solutions'ı seçtiniz ve en çok hangi görevlerden hoşlanırsınız?
Endüstriyel Ambalajlamada dünya lideri olan Mauser Packaging Solutions, ekonomi, küreselleşme ve 
yenilik anlamına geliyor. Sürdürülebilirliğe odaklanarak herkesin günlük yaşamlarını etkileyebiliriz.  
Üretim ve ofis arasındaki bağlantı nedeniyle Lojistik departmanında çalışmaktan hoşlanıyorum.

Çıraklığınızın en büyük faydasının ne olduğunu gördünüz?
Çıraklık dönemimin en büyük faydası, performansımdan tatmin olmak ve bir makine mühendisi 
olarak tutkumun ardından gitme yeteneğim olmuştur.

Insan Sermayesine Yatırım
ÇALIŞAN EĞITIM BURSU

Şirketimiz, çalışanları örgün eğitime devam etmeleri ve beceri setlerini 
geliştirmek için teknik bilgilerini artırmaları, iş verimliliğini iyileştirmeleri ve 
gelecekteki sorumluluklara hazırlanmaları için teşvik etmektedir. Uygunluk ve 
seçime ilişkin olarak bugün Insan Kaynakları ekibinin bir üyesi ile konuşun. 
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Mauser 
Packaging 

Solutions'ta, 
çalışanlarımızın 
deskteklenirken 

mücadeleyi 
hissetmelerini 

sağlarız.

Mauser'deki işleri keşfedin ve bugün başvurun. Ziyaret edin: mauserpackaging.com

Mauser'de 
çalışmakta, 
sadece işi 

yapmaktan daha 
fazlası bulunur. 

Çalışanlar kişisel 
ve profesyonel 
olarak gelişirler.

Mauser Packaging Solutions'ta, işimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için sürdürülebilir büyümeyi 
desteklemek üzere insanlarımıza, tesislerimize ve ekipmanımıza önemli yatırımlar yapıyoruz. Burada, 
iş birimlerimizde yapmakta olduğumuz birkaç yatırıma kısaca bir bakacağız. Güvenlik, kalite ve verimliliği 
destekleyecek işlerimizin, operasyonlarımızın ve iş ortam(lar)ımızın pek çok yönünü iyileştirmek üzere 
kârlarımızı tekrar işimize yatırıyoruz.

Insanlar - Güvenlik İyileştirmeleri
Yükleme Rampası Bariyerleri - 
yükleme rampasında güvenliği 
sağlama
Yenileştirme, Griffin, Georgia

Operasyonlar - İşletme Bakımı
Çatı onarımlarının başlangıcı
Küçük Ambalajlama, Chicago, Illinois

Teknoloji/Taşımacılık - Taşımacılık 
Yönetim Sistemi
Müşterilerimize üstün hizmet 
sağlamak için lojistik sistemimizi 
iyileştirme
Mauser Packaging Solutions 

Operasyonlar - Operasyonel Geliştirme
Robotlarla istifleme – iyileştirilmiş 
güvenlik ve süreçler için mevcut 
makinelere robot sistemleri eklenmesi
Uluslararası Ambalajlama, 
Oosterhout, Hollanda

Operasyonlar - Güvenlik 
İyileştirmeleri/Otomasyon 
Iyileştirilmiş iş güvenliği sağlayan 
tekrarlayıcı fiber temizliğin 
otomasyonu
Büyük Ambalajlama, Chicago, Illinois



IŞIMIZI ANLAMA
YENILEŞTIRMEYE ODAKLANMA

Endüstriyel Ambalajlamanın Yaşam Döngüsü

96 yenileştirme tesisimizden oluşan dünya genelindeki ağımız, birincil amaç olarak yeniden kullanım ile metal ve 
plastik varillerden Ara Dökme Mal Konteynerlerine (IBC'ler) kadar çeşitli türlerdeki kullanılmış endüstriyel kapları 
toplar ve işler.

Toplanan Konteynerlere Ne Olur? 

YE
NIL

EŞ
TI

RI
LE

N

BERTARAF EDILEN

GERI DÖN
ÜŞTÜRÜLEN

Yenileştirilir ve 
müşteriye yeniden 
kullanım için teslim 
edilir.

Yeni ürünler için 
hammaddelere geri 
dönüştürülür.

Hasarlı veya kirletilen ve yeniden 
kullanılamayan konteynerlerin 
güvenli bertarafı.

16,7 Milyon 
Kullanılmış 
Konteyner 
2018'de Mauser 

tarafından yenileştirme 
 için toplanan

IBC'ler 
3,5 MILYON

PLASTİK 
2,4 MILYON

METAL 
10,9 MILYON

Mauser Toplama Nedir?

“Işe yarayan ve uzun vadeli başarının yollarını döşeyen bir yaşam döngüsü 
yönetim modeli ile sürdürülebilirlikte bir lider olmaktan dolayı gururluyuz. 

Müşteriler yararlanır, biz yararlanırız – ve böylece gezegen yararlanır.”
 - Klaus-Peter Schmidt, Ar-Ge / Sürdürülebilirlik Başkanı (Uluslararası Ambalaj)

Mauser plastik ve metal kaplarda bulunan etiket, son kullanıcılara kabın orijinal amacını yerine getirmesinden 
sonra teslim almayı ayarlamak için arayabilecekleri bir telefon numarası sağlar. Tek bir telefon araması konteynerin, 
sürdürülebilirliğin sahneye çıkacağı yeni bir yenileştirme ömrü yolculuğunu başlatır.  

Fabrika (enerji, gaz, su vb.)

Taşıma

Bertaraf (katı atık depolama veya yakma)

hammadde 
tedarikçisi

üretici doldurucu boşaltıcı

yenileştiricigeri dönüştürücü



$

INSANLAR 
Işgücümüzü büyütmek için en iyi yetenekleri 
çekiyor ve bu yetenekleri geliştirmeye 
odaklanıyoruz. Insanlarımıza karşı ilk 
yükümlülüğümüz, tatmin edici bir kariyer 
için emniyetli ve keyifli bir iş yeri sağlamaktır.

FINANS VE IT 
Mevcut IT ve Finans ekiplerimizden 
en iyi uygulamaları destekliyoruz ve 
dijital rekabet zamanlarında işi daha 
da kolaylaştıracak ve veriyi daha kolay 
biçimde kullanıma sunacağız. 

LOJISTIK SISTEMLER 
Mevcut kamyon taşımacılığı varlıklarımızı 
ve fırsat alanlarını değerlendiriyoruz. 
Bölgeler genelinde taşımacılığı 
destekleyerek, maliyeti dengeleyebiliyor ve 
müşterilerimize üstün hizmet sunuyoruz. 

HAMMADDELER 
Ihtiyaç duyduğumuz malzemeler için en 
iyi fiyatları sağlamak için müşterek satın 
alma gücümüzü kullanırız. Hammadde 
maliyetleri, finansal sonucumuza 
doğrudan bir etkiye sahiptir. 

MÜŞTERILER 
Müşterilerimizi iş birimlerimiz genelinde 
geniş bir ürün ve çözüm çeşitliliği hakkında 
eğitiyoruz.

OPERASYONLAR 
Ürünlerimizi imal ederiz. Müşterilerimize 
en iyi ürünleri ve hizmetleri sağlamak 
için varlıkları en verimli biçimde nasıl 
kullanacağımızı değerlendiriyoruz.

KRITIK
BAŞARI 

FAKTÖRLERI

LOJISTIK 
SISTEMLER

OPERASYONLAR

INSANLAR MÜŞTERILER

HAMMADDELER

Stratejiye Genel Bir Bakış

DIKEY 
ENTEGRASYON

TEDARIK 
GIRIŞIMLERI

TEDARIK GIRIŞIMLERI 
Önemli mali faydaları ve en yüksek başarı 
olasılığını vaadeden maliyet tasarrufu 
girişimlerini belirlemek için çalışıyoruz.

DIKEY ENTEGRASYON 
Operasyon zincirinin değişen noktalarında 
operasyonlarımızı genişleterek maliyetleri 
düşürüyor ve verimlilikleri iyileştiriyoruz. 

$
FINANS VE IT
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Insanlar, ürünler, yenilikler — yeni MauserNOW çalışan iletişim 
merkezimiz Mauser Packaging Solutions dünyasında olup 
bitenlerden haberdar olmayı kolaylaştırıyor.

Yeni çalışan iletişim merkezimizi keşfedin.  
Mauser Packaging Solutions dünyasında en son 
gelişmeler için buna istediğiniz zaman ve istediğiniz 
yerden erişin.

Bağlantıda 
Kalmak

Bu karekodu tarayıcınızda MauserNOW'a 
bağlanmak ve MauserNOW.com adresine 
gitmek için tarayın

Bugün bağlanın! MauserNOW.com
MauserNOW şu anda yalnızca Ingilizce dilinde sunuluyor.  


