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Budujemy świat jutra.Budujemy świat jutra.

Podstawowe Zasady 

HOCHTIEF buduje świat jutra.

Dzięki naszym kompetencjom w zakresie zarządzania projek-

tami oraz w obszarze rozwiązań inżynierskich osiągniemy 

na naszych docelowych rynkach na świecie pozycję lidera 

rynku oraz rozwiązań technologicznych w obszarach budo-

wania, inżynierii, PPP oraz w przemyśle górniczym. 

Nasz sposób myślenia i działania jest nakierowany na wartości: 

integralność, wiarygodność, innowacyjność, ukierunkowanie 

na rezultat i zrównoważony rozwój. 

Wykorzystujemy nasze doświadczenie, profesjonalną wiedzę 

techniczną i innowacyjne rozwiązania do realizacji projektów, 

które zyskują uznanie naszych Klientów i które służą społe-

czeństwu. Efektywnie wykorzystujemy dostępne zasoby. 

Nasz sukces opiera się na wiedzy i zaangażowaniu naszych 

pracowników, którym oferujemy pracę bezpieczną, ambitną 

i przynoszącą satysfakcję.

Razem wypracowujemy trwałe dochody i tworzymy wartości 

dla naszych udziałowców.

HOCHTIEF Aktiengesellschaft 

Opernplatz 2 

45128 Essen
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„HOCHTIEF buduje świat jutra”  

– to jest zobowiązanie, które każdego 

dnia stawiamy sobie i naszej firmie. 

Wizja HOCHTIEF określa cele, które 

chcemy wspólnie osiągnąć. Stanowi 

punkt odniesienia dla wszystkich pra-

cowników, jak również dla naszych 

partnerów, klientów i udziałowców. 

Realizacja tej Wizji jest naszym długo-

terminowym celem.

Nasze Zasady pełnią tutaj funkcję drogowskazów. Ukazują, jakimi 

wartościami kierujemy się w HOCHTIEF – w naszej codziennej pra-

cy w firmie, jak i poza nią. Te Zasady odzwierciedlają wspólne 

przekonania, które wynikają z naszej kultury korporacyjnej i wspie-

rają nasze działania ukierunkowane na sukces.

Nasze Zasady to: integralność, wiarygodność, innowacyjność, 

ukierunkowanie na rezultat i zrównoważony rozwój. Tych pięć fila-

rów, mocno opartych na zasadzie bezpieczeństwa, stanowi pod-

stawę naszego sukcesu i na nich możemy budować. Aby wspólnie 

osiągnąć trwały sukces, musimy konsekwentnie wdrażać te Zasa-

dy i żyć nimi na co dzień: To dotyczy zarówno kierownictwa firmy, 

jak również każdego pracownika HOCHTIEF. Każdy powinien nie 

tylko umieć powołać się na nasze Zasady, ale także przyjąć je jako 

miarę własnego postępowania.

Wizja i Zasady HOCHTIEF stanowią ważną część naszej kultury 

korporacyjnej. Dołóżmy zatem starań, by każdego dnia postępo-

wać zgodnie z nimi. 

Essen, czerwiec 2015

Marcelino Fernández Verdes  

Prezes Zarządu

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,

Wierzymy w doskonałość i wyznaczamy sobie wysokie stan-

dardy. Naszych pięć podstawowych Zasad odgrywa kluczową 

rolę w dążeniu do doskonałości: Łącząc nasze mocne strony, 

możemy wiele dokonać dla HOCHTIEF.

Do każdego pracownika HOCHTIEF kierowana jest prośba 

o przestrzeganie naszych podstawowych Zasad każdego dnia 

i przy realizacji każdego projektu. Wyznaczyliśmy sobie wspólne 

cele i razem, jednocząc wszystkie siły, dążymy do sukcesu.

Integralność 

• Uczciwość
• Szacunek
• Współpraca

• Zaangażowanie
• Partnerstwo
• Jakość

• Profesjonalizm  
 techniczny
• Nowe i udoskonalone  
 metody
• Autorefleksja

• Wydajność
• Wartości
• Sukces

• Bezpieczna praca,  
 przynosząca satysfakcję 
• Wartościowe miejsca  
 do życia
• Korzyści dla społeczeństwa

Wiarygodność

Bezpieczeństwo

Innowacyjność Ukierunkowanie 
na rezultat

Zrównoważony 
rozwój

©
O

li 
K

ei
na

th


