
 

 

A SEGURA gépjárművekhez való fém alkatrészek és szerszámok -sajtolási, hegesztési és összeszerelési folyamatokkal történő- tervezésével, fejlesztésével és gyártásával 
foglalkozó, ügyfelei minőségi és szolgáltatási elvárásait kielégítő, ipari cégcsoport. 

 

 

KÜLDETÉS 

“Fém alkatrészek tervezése és nemzetközi szintű gyártása sajtolás, hegesztés, összeszerelés és felületkezelés által, értéket teremtve ügyfeleink, beszállítóink, alkalmazottaink 
és a társadalom számára.” 

JÖVŐKÉP 

“Az autóipart kiszolgáló ágazat egyik meghatározó, globális vállalatává válni a legjobb technológiák és a lean folyamatok révén - ügyfeleleink növekedésének támogatása 
érdekében.” 

ÉRTÉKEK 

A Grupo Segura a Vállalati Értékeinkből és a társadalom iránti elkötelezettségünkből merítkezik. 

 
SUPERACIÓN / FEJLŐDÉS 

A Segura Csoporton belül termékeink fejlesztésében és a megoldások kialakításában az erőfeszítés, kitartás és igényesség filozófiáját tartjuk szem előtt, ennek 
érdekében minden erőfeszítésünket az azonnali intézkedések, akarat és folyamatos munka véghezvitelére fordítjuk  

EMPRENDIMIENTO / VÁLLALKOZÓ SZELLEM 

Nemzetközi projektre törekszünk, ennek érdekében legjobb minőségű és legmodernebb termelési, tervezési és menedzsment eszközöket alkalmazunk. Ügyfeleink 
igényeinek kielégítésére kiemelt értékű és innovatív megoldásokat kínálunk.  

GANAS / AKARAT 

Projektjeink, viselkedésünk és cselekvéseink által szenvedélyt és lelkesedést közvetítünk és érzünk, vállalati elkötelezettségeinket pedig a cég eszméivel való 
személyes azonosodás valamint pozitív hozzáállás kifejezésével érvényesítjük.  

UNIÓN / EGYSÉG 

Csapatunk magas szintű szakmai képesítésű személyzetből tevődik össze, kik a jól végzett munka iránti szenvedélyükkel a vevőink elvárásainak folyamatos 
felülmúlására törekszenek. Bízunk munkatársaink képességeiben, a sokoldalú tehetségben, a növekedés iránti elhivatottságban, és a nemzetköziesedésben, mint 
a jövő garanciájában. A szakmai kapcsolatokat hosszútávú partnerségként értelmezzünk, amely mindenkinek hasznára válik.  

RESPETO / TISZTELET 

A cég iránti bizalom és hitelesség megtartása érdekében az igazságot mint alapvető eszközt helyezzük előtérbe ugyanúgy a cég munkatársai között, mint az 
ügyfeleinkkel szemben. A Grupo Segura kötelékein belül a fenntarthatóságot mint az időben fentmaradó állandóságot értelmezzük, ennek elérése érdekében 
elkötelezettnek érezzük magunkat a társadalmi elvárásokkal és a körülöttünk lévő emberek elvárásaival szemben. Emiatt gazdasági, környezeti és társadalmi 
célkitűzéseinket egyenlő mértékben osztjuk meg. Társadalmi elkötelezettségünk tudatában a környezetvédelemre valamint munkatársaink egészségének és 
biztonságának megőrzésére irányuló munkaszabályzatokkal és módszerekkel rendelkezünk.  

ADAPTABILIDAD / ALKALMAZKODÁS 

Cégünk a változások befogadására, problémamegoldásra és ügyfeleink igényeihez való rugalmas alkalmazkodásra maximálisan képes anélkül, hogy azok 
hatékonyságunkat és elkötelezettségünket csökkentenék.  Hatékony és gyors megoldásokkal megelőzzük a felmerülő problémákat. 

 

A KIVÁLÓSÁG SZENVEDÉLYE  
A gépjárműiparban versenyzünk, TIER 1 kategóriánk révén eladásaink több mint 85%-át közvetlenül az OEM-ek (járműipari eredetiberendezés-gyártók) felé bonyolítjuk. 
Iparágunkat a magas követelmények és a szakosodás jellemzi. 
 

Következésképpen, a felső vezetés -alkalmazottaink, gépeink, technológiáink és irányítási rendszereink integrálásával- elkötelezett amellett, hogy minőségügyi intézkedéseket 
és célokat határozzon meg, amelyek folytonosan a következők elérését szolgálják: 
 

- folyamataink, termékeink és szolgáltatásaink folyamatos jobbítása, 
- "Nulla Hiba" célkitűzés elérése, 
- ügyfeleink és alkalmazottaink elégedettsége, 
- az alkalmazandó követelményeknek, szabványoknak és előírásoknak való megfelelés. 

 

Ezt a kiválóságot a következő alapelvek biztosításával érjük el:  
  VEVŐKÖZPONTÚSÁG. Megbízhatóság, minőség, pontosság. 
 ELKÖTELEZETTSÉG a vevők, beszállítók, dolgozók és a környezet iránt.  
 ÜZLETI ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉG az ügyfél számára történő értékteremtés érdekében, a fenntartható gazdasági fejlődés megőrzése mellett. 
 VEZETŐI DINAMIZMUS ÉS REAKCIÓ egyértelmű és hatékony kommunikációs rendszerekkel, valamint agilitás a döntések meghozatala és végrehajtása során. 
 LEGJOBB ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE. A gazdaságilag elfogadható legjobb eszközök és források biztosítása. 
 EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS ÉS FENNTARTHATÓ MUNKAKÖRNYEZET NYÚJTÁSA alkalmazottaink számára. 
 SZEMÉLYES RÉSZTVÉTEL. A személyes kapcsolatok ápolása és elősegítése, folyamatos továbbképzés, szakmai fejlődés. 
 INTEGRITÁS, BECSÜLETESSÉG, ŐSZINTESÉG, EGYENLŐSÉG, TISZTELET ÉS PROAKTIVITÁS minden érdekcsoporttal való kapcsolattartás során.  
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