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W pierwszym półroczu zespół wykonawczy pracował nad opracowaniem naszego pierwszego planu 
strategicznego „One Mauser”. W wyniku naszej pracy przebudowaliśmy nasze Krytyczne Wskaźniki 
Sukcesu 2019 na obejmującą całą firmę strategię pod nazwą Optymalizacja Platformy. Optymalizacja 
Platformy opiera się na naszej misji, wizji oraz wartościach i pomoże nam radzić sobie z trudnymi 
warunkami rynkowymi. Chcę tutaj podzielić się z Wami najważniejszymi elementami tej strategii:

• Fundamenty naszej firmy są bardzo solidne — dobre rynki, przepływ surowców, stabilny profil 
wolnych przepływów pieniężnych oraz duże szanse na przejęcia do przeprowadzenia w przyszłości.

• Zidentyfikowaliśmy nowe szanse sprzedażowe, dzięki którym możemy odnieść korzyści biznesowe 
oraz zwiększyć nasz udział dzięki wykorzystaniu naszej skali i zasięgu poprzez selektywne inwestycje 
zwrotne w firmę.

• Przebudowaliśmy nasze Krytyczne Wskaźniki Sukcesu 2019, tworząc platformę, która prowadzić nas 
będzie do sukcesu nie tylko w 2019 r. Więcej informacji na temat Optymalizacji Platformy zawiera ten 
newsletter. 

• Bez względu na warunki rynkowe ważne i konieczne jest, aby nasza firma dalej inwestowała 
w działalność biznesową — ludzi (szkolenia i rozwój), kapitał (bezpieczeństwo i produktywność) oraz 
technologię (zabezpieczenia cybernetyczne i systemy logistyczne).

Pomimo obniżonego popytu oraz słabszych rynków końcowych, które obecnie obserwujemy, przed 
naszą firmą nadal rozpościera się fenomenalna perspektywa.  Jesteśmy we właściwych segmentach na 
rynku, oferujemy właściwe produkty naszym klientom oraz — co najważniejsze — mamy właściwych 
ludzi do realizacji planu. 

Nie jest to przyjemne, gdy niższą sprzedaż musimy bilansować obniżeniem kosztów, ale myślę, że ważne 
jest to, aby nadal patrzeć w przyszłość firmy, która jest bardzo pozytywna.
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ZROZUMIENIE NASZEGO BIZNESU
DUŻE OPAKOWANIA

Beczki z włókien są lekkie 
i mają liczne zastosowania 
w branży rolniczej. Mamy 
obszerną bazę klientów, 
którzy wykorzystują nasze 
pojemniki do transportu 
czosnku, pomidorów oraz 
papryczek chili w sezonie 
zbiorów.
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Beczki z plastiku, stali i włókien, 
kontenery IBC

Chemiczna, petrochemiczna, 
lubrykantów, rolnicza, żywności 
i napojów, farb i powłok, 
farmaceutyczna i kosmetyczna
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CZŁONKOWIE ZESPOŁU

1500 +

OBIEKTY

LINIE PRODUKCYJNE

WŁÓKNA METAL PLASTIK IBC

Umożliwiające ustawianie 
jednego na drugim kontenery 
IBC to bezpieczny sposób 
transportu oraz skuteczna 
metoda maksymalizacji 
wykorzystania przestrzeni 
w magazynie czy w przyczepie 
pojazdu. Kontenery IBC są 
pierwszym wyborem w wielu 
branżach, w tym wśród 
klientów produkujących  
farby i powłoki.

Nasze plastikowe pojemniki 
znajdują zastosowanie w wielu 
sektorach, co zapewnia nam 
najlepsze wyniki w zakresie 
zrównoważonego rozwoju 
oraz recyklingu, czyniąc 
nas największym dostawcą 
plastikowych beczek. Niektórzy 
z naszych klientów z branży 
spożywczej wykorzystują nasze 
beczki do transportu aromatów 
smakowych.

Beczki stalowe są głównie 
wykorzystywane w branży 
chemicznej i petrochemicznej 
ze względu na ich sprawdzoną 
trwałość. Wariant z plastikową 
okładziną pozwala na 
wykorzystanie tego 
pojemnika również w branży 
spożywczej, na przykład do 
przechowywania czekolady. 



MISJA

WIZJA

KAMIENIE MILOWE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU
Zobowiązanie
Koncentrujemy się na naszych ludziach, 
na bezpiecznej pracy, na naszych 
klientach, na jakości naszych produktów 
oraz na zrównoważonym wzroście 
zysków w skali globalnej.  

Innowacje
Jesteśmy zespołem skoncentrowanym na 
innowacjach. Kontynuujemy naszą długą 
historię oferowania nowych sposobów 
myślenia oraz innowacyjnych procesów i 
produktów naszym klientom. 

Doskonałość
Produkujemy i dostarczamy 
niedoścignioną gamę wysokiej jakości 
produktów na czas oraz wyznaczamy 
nowe standardy doskonałości na 
całym świecie, opierając się na naszej 
koncentracji na procesach. 

Pasja
Podchodzimy z pasją do naszych 
produktów, usług, klientów oraz do 
realizacji naszych celów. Każdego 
dnia pielęgnujemy nasz entuzjazm i 
przedsiębiorczość w naszej organizacji, 
aby stawać się coraz lepszymi.

Współpraca 
z klientami przy zapewnianiu 
niezrównanej jakości oraz obsługi 
klienta
 
Przyciąganie, rozwój 
i zatrzymywanie 
pełnych pasji członków zespołu 
Mauser Packaging Solutions
 
Tworzenie 
innowacyjnych projektów 
i rozwiązań zaspakajających 
potrzeby klientów 

Prowadzenie 
bieżącej działalności biznesowej 
oraz przeprowadzanie fuzji i przejęć 
jako jedna globalna i zintegrowana 
platforma

Przewodzenie 
branży w zakresie recyklingu dzięki 
naszemu unikatowemu modelowi 
zamkniętego obiegu

Globalny lider 
w obszarze wysokiej 
jakości, wytrzymałych 
i zrównoważonych produktów 
i rozwiązań do pakowania, 
które pomagają naszym 
klientom rozwijać ich firmy 
oraz budują wartość dla 
naszych interesariuszy. ELEMENTY NASZEJ WIZJI
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z klientami
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członków zespołu

Tworzenie 
innowacyjnych 

projektów i rozwiązań

Działanie jako 
jedna globalna 

platforma

Przewodzenie 
w zakresie ponownego 

wykorzystania 
i recyklingu pojemników
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Rozwój personelu X X X

System operacyjny 
Mauser X X X

Strategia 
logistyczna X X X

System logistyczny X

Optymalizacja 
kosztów zakupu X X X

Integracja pionowa X X

Automatyzacja 
maszyn  

(bezpieczeństwo)

X X

Optymalizacja 
procesów  

(SI&OP, usługi wspólne)

X X X X X

Opracowywanie 
nowych 

produktów
X X X

Doskonałość w 
obsłudze klienta X X
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Przebudowaliśmy nasze Krytyczne Wskaźniki Sukcesu 2019 na 
obejmującą całą firmę strategię pod nazwą Optymalizacja 
Platformy. Optymalizacja Platformy opiera się na naszej misji, 
wizji oraz wartościach i pomoże nam radzić sobie z trudnymi 
warunkami rynkowymi, zapewniając sukces w dłuższej 
perspektywie. 

Optymalizacja Platformy to rozwinięcie Krytycznych 
Wskaźników Sukcesu, czyniąc te działania stałą częścią procesu 
realizacji naszej strategii. Struktura ta pomoże nam w realizacji 
naszej wizji, odpowiednio koncentrując nasze stałe wysiłki 
na najważniejszych projektach. Każdy projekt z zakresu 

Optymalizacji Platformy wspiera naszą wizję w unikalny 
sposób, a ich łączny wpływ będzie bardziej zauważalny. Wszystkie 
projekty będą dalej oparte na naszych Kamieniach milowych 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności na pasji każdego 
z członków zespołu Mauser Packaging Solutions.

Wymienione niżej projekty koncentrują się na zapewnieniu 
naszemu zespołowi szkoleń, narzędzi i zasobów potrzebnych do 
wywierania pozytywnego wpływu na naszych klientów i sukces 
naszej firmy.  Aby dodatkowo zwiększyć ten wpływ, upraszczamy 
codzienne działania dzięki tworzeniu jednolitych systemów, 
procesów i celów. 



Rozwój kierownictwa 
pierwszej linii 

 
Zapewnianie 

przełożonym najlepszych 
narzędzi do bycia 

skutecznymi liderami.
 

Jesienią 2019 r. rusza nowy program pilotażowy 
nakierowany na rozwój kadry kierowniczej, który zapewni 
naszym liderom pierwszej linii umiejętności niezbędne do 

skutecznej komunikacji, tworzenia pozytywnego środowiska 
pracy, radzenia sobie z różnymi osobowościami czy wzmacniania 

sukcesu zespołu.

 
Aby uzyskać szczegóły, skontaktuj się z przedstawicielem  

Działu kadr.

 
Ty się uczysz. My Cię wspieramy. Ty rozwijasz 

swoją karierę. My wszyscy mamy z tego 
korzyści.

 
Zwroty opłat za naukę pozwalają naszym pracownikom 

wykorzystywać szanse rozwoju poprzez edukację dla osób 
dorosłych. Zwroty opłat za naukę obejmują wydatki 

na edukację, tak abyś mógł/mogła skupić się na 
rozwoju umiejętności.

 
Aby uzyskać szczegóły programu, 

formularze aplikacyjne czy 
maksymalne kwoty zwrotów dla 

danego kraju, skontaktuj się 
z przedstawicielem Działu kadr.

 
Aby wygrywać na 
rynku, najpierw 
musisz wygrywać w miejscu pracy.

Piętnaście zakładów małych i dużych opakowań weźmie 
udział w ankiecie zaangażowania pracowników we wrześniu 
i październiku 2019 r. Badanie będzie skupiać się na identyfikacji 
problemów, szans na budowanie zespołu oraz określeniu 
obszarów wymagających poprawy, dzięki której możliwy będzie 
wzrost wydajności, motywacji oraz zadowolenia pracowników.

 
Ankieta zaangażowania 

pracowników na rok 2019 

 
Pomóż nam kształtować przyszłość.
 
Jesienią 2019 r. rusza nasz globalny program stażowy w Ameryce 
Północnej. Stażyści zdobędą umiejętności z zakresu konserwacji 
instalacji mechanicznych i elektrycznych w ramach trzyletniego 
kursu edukacyjnego oraz programu szkoleń.

Pierwsza klasa stażystów dołączy do naszych 
licznych jednostek w Ameryce Północnej już 
we wrześniu.
 
Kontakt: Jason Wasikowski, Kierownik 
ds. szkoleń technicznych, Dział kadr
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Wcielamy w życie ideę zrównoważonego rozwoju, utrzymując i zwiększając nasz personel. Inwestując w naszych ludzi, inwestujemy 
w przyszłość naszej firmy. W 2019 r. uruchamiamy kilka kluczowych inicjatyw skoncentrowanych na ludziach, które odgrywają 
centralną rolę w zapewnianiu naszemu personelowi odpowiednich szans. Pozwolą one naszym pracownikom rozwijać się w trakcie 
ich kariery w Mauser Packaging Solutions.



1515 W 22nd Street | Suite 1100 | Oak Brook, IL 60523

© Copyright 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowane przez Mauser Corporate Communications. mauserpackaging.com

W Mauser Packaging Solutions to Wy — nasi zaangażowani pracownicy — jesteście 
naszym najcenniejszym aktywem, a naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie, 
że każdego dnia bezpiecznie docieracie do swojej rodziny i ukochanych.

BEZPIECZEŃSTWO 
zależy od wszystkich.
Do MauserNOW dodana została sekcja „Safety Highlights” (najważniejsze kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa). Znajdują się w niej informacje o osiągnięciach 
pracowników i zakładów w obszarze bezpieczeństwa oraz usprawnień.

Aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie Mauser Packaging Solutionsm, 
odwiedź stronę www.MauserNOW.com. 


