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Yılın ilk yarısında, Yönetici Ekibi, ilk “Tek Mauser” stratejik planımızı geliştirmek için çalıştı. Yaptığımız 
çalışma, 2019 Kritik Başarı Faktörlerimizi Platform Optimizasyonu denilen kapsayıcı bir şirket stratejisi 
halinde yeniden değerlendirdi. Platform Optimizasyonu, vizyonumuzdan, misyonumuzdan ve 
değerlerimizden oluşturulur ve zorlu pazar koşullarında ilerlememize yardımcı olacaktır. Burada, sizinle 
stratejinin önemli ana düşüncelerini paylaşmak istiyorum: 

•  İşimizin temelleri çok sağlam - iyi pazarlar, hammadde geçişi, güçlü serbest nakit akış profili ve 
gelecekteki satın almalara dair güçlü bir planlama.

•  Yeni satış fırsatlarını, işi/payı kazanabileceğimiz, işimize seçici bir biçimde yatırım yaparak, 
ölçeğimizden ve yatırımlarımızdan yararlanarak tanımladık.

•  2019'dan sonra başarıya ulaştıracak bir platformu oluşturmak için 2019 Kritik Başarı Faktörlerimizi 
yeniden değerlendirdik. Bu haber bülteninde Platform Optimizasyonu hakkında daha fazlasını okuyun. 

•  Pazar koşullarına rağmen, şirketimizin işe yatırım yapmayı sürdürmesi önemli ve gereklidir - Çalışan 
(Eğitim ve Gelişim), Sermaye (Emniyet ve Üretkenlik) ve Teknoloji (Siber koruma ve Lojistik sistemler).

Şu anda yaşadığımız daha düşük taleplere ve daha zayıf uç pazarlara karşın, işin önünde hâlâ koca bir pist 
bulunuyor.  Pazarın doğru segmentlerindeyiz, müşterilerimiz için doğru ürünlerimiz var ve en önemlisi; 
planı yürütmek için doğru insanlara sahibiz. 

Maliyetleri düşürerek daha düşük hacimleri karşılamak asla memnun edici değildir, ancak hâlâ Şirketin 
geleceğine bakmaya devam etmemiz önemlidir, bu da çok olumlu bir gelecek.
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İŞİMİZİ ANLAMAK
BÜYÜK AMBALAJ

Fiber konteynerler hafiftir 
ve tarım pazarlarında 
çok sayıda uygulamaya 
sahiptir. Hasat mevsiminde 
sarımsak, domates ve acı 
kırmızıbiber taşınması için 
konteynerlerimizi kullanan 
çok geniş bir müşteri 
tabanına sahibiz.
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ÜRÜN YELPAZELERİ

FİBER METALLER PLASTİKLER IBC

İstiflenebilir IBC'ler, güvenli 
bir taşıma yöntemi olmanın 
yanında, depo ve treyler 
alanının kullanımını en üst 
düzeye çıkarmanın verimli 
bir yoludur. IBC'ler, boya ve 
kaplamaları üreten müşteriler 
dahil olmak üzere pek çok 
endüstri genelinde tercih 
edilen konteynerdir.

Plastik ambalajlarımız, çok çeşitli 
endüstrilerde kullanılarak, en 
geniş sürdürülebilirliği ve geri 
dönüşüm ayak izini oluşturuyor 
ve bizi 1 numaralı plastik varil 
tedarikçisi kılıyor. Gıda ve içecek 
müşterilerimizin bazıları, bu 
ambalajı tatlandırıcıların taşınması 
için kullanıyorlar.

Metal variller güvenilir 
dayanıklılıkları nedeniyle 
hâlen kimya ve petrokimya 
pazarlarında esas olarak 
kullanılmaktadır. Plastik astarlı 
bir varile ait bir model bu 
konteynerin ayrıca çikolata 
gibi gıda sınıfı uygulamalarda 
da kullanılmasına izin verir. 
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Çalışan Geliştirme X X X

Mauser Çalışma 
Sistemi X X X

Lojistik Stratejisi X X X

Lojistik Sistemi X

Satın Alma Maliyeti 
Optimizasyonu X X X

Dikey Entegrasyon X X

Makine 
Otomasyonu  

(Emniyet)

X X

Proses 
Optimizasyonu  

(SI&OP, Paylaşılan Hizmetler)

X X X X X

Yeni Ürün 
Geliştirme X X X

Müşteri Deneyimi X X

MİSYON

VİZYON

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
KÖŞETAŞLARI

Bağlılık
Çalışanlarımıza emniyetli çalışmaları, 
müşterilerimize ürünlerimizin kalitesi 
ve sürdürülen global kâr büyümesi 
için bağlıyız.  

Yenilik
Yenilik odaklı bir ekibiz. Müşterilerimize 
yeni düşünme ve inovatif süreçler 
ile ürünler sağlamadan oluşan uzun 
geçmişimizi devam ettireceğiz. 

Mükemmeliyet
Benzersiz kalitede bir ürün yelpazesini 
zamanında üretiriz ve sunarız ve dünya 
genelinde proses odaklanmamız 
üzerine kurulan yeni bir mükemmeliyet 
standardını belirleriz. 

Tutku
Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, müşterilerimiz 
ve hedeflerimize ulaşma konusunda 
tutkuluyuz. Organizasyon genelinde 
coşkumuzu ve becerikliliğimizi her gün 
daha iyi olmak için dizginleriz.

Eşsiz kaliteyi ve müşteri  
hizmetlerini sağlamak için 
müşteriler ile iş birliği yapmak
 
Tutkulu Mauser Packaging  
Solutions ekip üyelerini 
Çekmek, Geliştirmek ve  
Elde Tutmak
 
Müşterilerin ihtiyaçlarını aşmak 
için inovatif ürün tasarımlarını ve 
çözümlerini oluşturmak 

Tek global ve entegre platform 
olarak mevcut işi ve gelecekteki 
satın almaları yürütmek

Benzersiz, kapalı döngü hizmet 
modelimizi destekleyerek, geri 
dönüştürülmüş içerik oluşturmada 
endüstriye liderlik etmek

Müşterilerimizin kendi 
işlerini büyütmelerine ve 
hissedarlarımızın değer 
yaratmalarına yardımcı 
olmak için yüksek kaliteli, 
sürdürülebilir rijit paketleme 
ürünlerinin ve çözümlerinin 
global lideri.
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2019 Kritik Başarı Faktörlerimizi Platform Optimizasyonu 
denilen kapsayıcı bir şirket stratejisi halinde yeniden 
değerlendirdik. Platform Optimizasyonu, vizyonumuzdan, 
misyonumuzdan ve değerlerimizden oluşturulur ve uzun vadeli 
başarıya ulaştırarak, zorlu pazar koşullarında ilerlememize 
yardımcı olacaktır. 
Platform Optimizasyonu faaliyeti strateji yürütme 
sürecimizin devam eden parçası haline getirmek için 
Kritik Başarı Faktörlerimize yönelik bir iyileştirmedir. Yapı, 
etkili projelere devam eden çabalarımızı odaklayarak 
vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır. Her bir 

Platform Optimizasyonu projesi vizyonumuzu benzersiz 
bir şekilde destekler ve birlikte önemli bir etki yaratmak için 
birleştirilecektir. Tüm projeler, Sürdürülebilirliğin Köşe taşları 
sürecine dayanmaya devam edecektir, özellikle her bir Mauser 
Packaging Solutions ekip üyesinde bulunan tutkuya.
Aşağıda listelenen projeler bir şirket olarak müşterilerimizde 
ve başarımızda olumlu bir etki yaratmak için ekibimize 
geniş bir kapsamda eğitimi, araçları ve kaynakları sağlamaya 
odaklanır.  Bu etkiyi daha da artırmak için, ortak sistemlerin, 
süreçlerin ve hedeflerin oluşturulması yoluyla günlük 
faaliyetlerimizi kolaylaştırıyoruz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
KÖŞETAŞLARI



Saha Liderlik Gelişimi 
 

Şeflerimize etkili 
liderler olmaları için en 

iyi araçları veriyoruz.
 

2019 Sonbaharındaki lansmanla, yeni şef 
geliştirme örnek programı, saha liderlerimize 

etkili biçimde iletişim kurmak, pozitif bir çalışma 
ortamı yaratmak, farklı kişilikleri ele almak ve ekip başarısını 

artırmak için gereken beceri setini öğretecek.

 
Ayrıntılar için bir İnsan Kaynakları temsilcisi ile iletişime geçin.

 
Siz öğrenirsiniz. Biz destekleriz. Siz 

kariyerinizi ilerletirsiniz. Hepimiz büyürüz.
 

Eğitim ödemesi, çalışanlarımızın yetişkin eğitimi yoluyla ilerleme ve 
gelişme fırsatlarını takip etmelerine olanak sağlar. Eğitim ödemesi, 

eğitim harcamalarını karşılar, böylelikle yeteneklerinizi geliştirmeye 
odaklanabilirsiniz.

 
Program ayrıntıları, başvuru formları ve her 

bir ülkeye özel ödeme sınırları için İnsan 
Kaynakları temsilcisi ile iletişime geçin.

 
Pazarda kazanmak 
için, ilk önce işyerinde 
kazanmalısınız.

Onbeş Küçük ve Büyük Ambalaj Tesisi, Eylül/Ekim içerisinde 
çalışan katılım anketinde yer alacaklar. Anket, performansı 
artırabilecek, motive edecek ve çalışan memnuniyetini 
iyileştirecek sorunları, ekip kurma fırsatlarını tanımlama ve 
iyileştirme alanlarını tanıma konusunda yoğunlaşacaktır.

 
2019 Çalışan  

Katılım Anketi 

 
Geleceği şekillendirmemize yardımcı olun.
 
2019 Sonbaharında, global stajyerlik programı, Kuzey Amerika'da 
başlatılacak. Stajyerler, üç yıllık bir eğitim ve teknik program 
boyunca mekanik ve elektrik bakım becerilerini geliştirecekler.

Stajyerlerin ilk sınıfı, Eylül'den başlayarak Kuzey Amerika genelinde 
çok sayıda sahada bize katılacaklar.
 
İletişim: Jason Wasikowski, Teknik Eğitim 
Müdürü, İnsan Kaynakları
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İş gücümüzü koruyarak ve büyüterek sürdürülebilirliği eyleme geçiyoruz. Çalışanlarımıza yatırım yaparak, şirketimizin geleceğine 
yatırım yapıyoruz. 2019'da, çalışanlarımızın Mauser Packaging Solutions'ta kariyerleri boyunca büyümelerine ve gelişmelerine olanak 
tanıyarak, iş gücümüze fırsatlar sağlamada merkezi bir rol oynayan çok sayıda önemli çalışan girişimlerini başlatıyoruz.
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Mauser Packaging Solutions'ta, siz–adanmış çalışanlarımız–en büyük varlığımızsınız 
ve her gün evinize, ailenize ve sevdiklerinize emniyetli ve sağlıklı biçimde gitmenizi 
sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.

İş Güvenliği 
herkese bağlıdır.
MauserNOW'a bir “Safety Highlights” (Önemli İş Güvenliği Hususları) bölümü 
eklenmiştir. Bu bölümde tesis ve çalışan iş güvenliği başarıları, güncellemeler ve 
iyileştirmeler anlatılmaktadır.

Mauser Packaging Solutions dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için  
www.MauserNOW.com adresini ziyaret edin. 


