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Kompas je izredno uporaben pripomoček 
za orientiranje. Za osebe z ambicijami in 
visoko zastavljenimi cilji je nepogrešljiv.

V skupini Geberit smo si dejansko zastavili 
visoke cilje: vedno in povsod želimo nuditi 
vrhunske storitve. Pri tem je pomembno,   
da vsi skupaj korakamo v isto smer. Ta 
kompas nam pri tem pomaga. Z njegovo 
pomočjo bomo prepričani o našem 
 skupnem  poslanstvu. A to ni vse: v njem so 
navedene tudi temeljne vrednote, ki danes 
zaznamujejo našo organizacijsko kulturo 
in jo bodo zaznamovale tudi v prihodnosti. 
In le osebe, ki spoštujejo omenjena načela 
ravnanja in razumejo opisane dejavnike 
 uspeha, lahko sprejemajo pravilne 
odločitve.

Geberitov kompas je uporaben  
pripomoček le, če je naše vsakodnevno 
ravnanje skladno z njim. Pa pričnimo!

Christian Buhl
Izvršni direktor

Drage sodelavke 
in sodelavci!
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Z inovativnimi  
 sanitarnimi izdelki   
trajnostno 
izboljšujemo  
kakovost življenja 
ljudi.

• Naše inovacije postavljajo standarde 
v panogi.

• Nudenje vrhunskih storitev je cilj, ki 
vedno in povsod vodi naše ravnanje.

• Stremimo k ravnotežju med 
 gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi 
cilji.
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Integriteta
• Imamo visoke etične standarde, ki 

temeljijo na zaupanju in medsebojnem 
spoštovanju ter na odprti in iskreni 
 komunikaciji.

Skupinski duh
• Delimo svoje znanje in skupaj 

 konstruktivno poiščemo najboljšo 
rešitev.

Navdušenje
• Poistovetimo se s svojim podjetjem in  se 

motiviramo z doseganjem ambicioznih 
ciljev.

Skromnost
• Smo ambiciozni in uspešni, a osebno in 

kolektivno je naše vodilo skromnost.

Sposobnost 
prilagajanja
• Imamo voljo in sposobnost, da se 

 nenehno učimo ter da rastemo in 
 odkrivamo nove poti.
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Usmerjenost k ciljem
• Naša organizacija, naši procesi, uporaba 

sredstev in naše ravnanje so usmerjeni k 
doseganju vrhunskih storitev.

Prispevek k celoti
• Pri našem delu nas vedno vodijo 

 nadrejeni cilji. 

• V središču je dobrobit podjetja in ne naši 
osebni interesi.

Skupinsko delo
• Podpiramo sodelovanje v omrežjih in 

medorganizacijskih skupinah, ki se 
umeščajo v organizacijo in strukture 
našega podjetja.

Zbranost
• Naše strukture in procese ohranjamo 

vitke. 

• Omejujemo se na bistveno in to počnemo 
strokovno.

Jasna načela
vodenja
• Imamo jasne strukture, odgovornosti in 

cilje ter vodimo z zgledom. 

• Naš način vodenja se orientira po  
naših vrednotah in je zahteven in 
 participativen. 

• Svoje odločitve uresničujemo dosledno 
in hitro.

• Komuniciramo odprto in transparentno.
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Osredotočanje 
na stranke
• Naše stranke so v središču našega 

 delovanja.

• Izpolnjujemo potrebe naših strank.

• Naši odnosi s strankami temeljijo na 
 zaupanju in partnerstvu.

Fokus sodelavcev
• Pravi sodelavci so naše največje 

 bogastvo.

• Stalen razvoj naših sodelavcev ima 
 visoko prioriteto. 

• Do svojih sodelavcev imamo pošten 
 odnos.

Odlika znamke
• Geberit je sinonim za strokovno znanje 

in izkušnje, inovacije, partnerstvo, 
 zanesljivost in kakovost življenja.

Moč inovacij
• Razvijamo inovativne izdelke, postopke in 

storitve ter tako postavljamo standarde v 
panogi. 

• Z inovacijami želimo optimalno zadostiti 
potrebam svojih strank.

Trajnost
• Naše ravnanje je usmerjeno v 

dolgoročnost.

• Izstopajoča kakovost naših izdelkov in 
storitev je naša najvišja prioriteta. 

• Skrbno ravnanje z naravnimi viri je naša 
dolžnost.

Izvajanje
organizacijske kulture
• Naša organizacijska kultura temelji na 

dejstvu, da vsakodnevno živimo s svojimi 
vrednotami, naša dejanja pa so v skladu z 
našimi načeli ravnanja.
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