Во нашиот трет
век - нашата
култура, нашите
вредности,
нашиот кодекс

Нашата визија во „Џонсон Мети“ е да во нашиот трет
век додадеме вредности и одржливи технологии.
Нашата стратегија за третиот век ја развивме за да ни помогне да ја
оствариме нашата визија. Се состои од девет блокови што ја одредуваат
нашата насока; еден од тие блокови е културата на „Џонсон Мети“.
Културата на „Џонсон Мети“ е профилот на фирмата. Одразува како е да
се работи во „Џонсон Мети“ и што ни е навистина важно. Начинот на кој
ја опишуваме и живееме нашата култура се одразува врз нашите
вредности. „Џонсон Мети“ има шест основни вредности што се
одразуваат врз начинот на работење кога сме во полн погон и заедно со
нашите шест заложби, тие вредности се основата на нашиот Кодекс.
Нашите вредности ги темелиме врз главните карактеристики на нашиот
претходен успех и на нашиот иден раст. Тоа се:
• здравството и безбедноста се нашиот приоритет
−− Нашиот фокус е насочен на заштитување на нашите луѓе
−− Сметаме дека сите имаат одговорност за спречувањето повреди и
болести поврзани со професијата.
−− Охрабруваме свесност за здравјето и за безбедноста, како на
работа, така и дома.
• Интегритет
−− Го правиме она што е правилно за нашите луѓе, за нашите клиенти и
за сите наши засегнати страни
−− Се водиме од пример и добри практики и самите себеси се сметаме
за одговорни
−− Секогаш постапуваме правилно, независно дали некој гледа или не
−− Ги исполнуваме нашите ветувања и се држиме до нашите заложби
−− Пријавуваме ако сме загрижени за некој предлог или постапка.
• Способност и иновација
−− Регрутираме и цениме талентирани луѓе
−− Нашите луѓе се развиваат низ соработка со другите со цел да им
понудат нешто вредно на нашите клиенти
−− Охрабруваме и вреднуваме креативност, нови идеи и разни
гледишта
−− Негуваме способност во комбинација со ентузијазам и
ангажираност.
• Прифаќање и развој
−− Негуваме култура во која можат да напредуваат сите од која било
позиција во рамките на компанијата
−− Го цениме успехот, им оддаваме признание на сите што дале
некаков придонес
−− Се сметаме меѓусебно одговорни и соодветно предизвикуваме
−− Им оддаваме признание на оние чие однесување покажува дека се
заложуваат за вредностите на фирмата.
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• Слобода да се дејствува
−− Веруваме дека секој со добро осмислен бизнис може да ги
реализира своите идеи
−− Знаеме што е под наша одговорност и прифаќаме одговорност за
нашите постапки
−− Им даваме на луѓето слобода на истражуваат идеи
−− Ги развиваме вештините и создаваме можности за да се преземе
иницијатива и одговорност
−− Даваме насока за луѓето да знаат кога можат да дејствуваат
слободно, а кога треба да побараат совет.
• Најдоброто од големото и малото
−− Ги користиме ресурсите на нашата голема фирма, но применуваме
методи на мала фирма
−− Се чувствуваме доволно мали да ни е грижа, доволно големи да ги
завршиме работите
−− Ја користиме разновидноста на културите, идеите и на
перспективите за да дојдеме до најдобрите одлуки
−− Соработуваме преку целата глобална заедница за доброто на сите
наши засегнати страни.
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