گاهناهم شماره 5

تاریخ1397/09/15 :

موضوع :چشم انداز ،ماموریت ،ارزش ،اهداف و پروژه های بهبود

چشم اندازشرکت بنیاد بتن جنوب شرق

 .1متنوع نمودن ترکیب سبد محصوالت شرکت با رویکرد باال
بردن ضریب نقد شوندگی و زود بازدهی و ورود به کسب و

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
 1404شرکتی است سرآمد در عرصه تولید و تامین محصوالت بتنی
سبز و دارا بودن نیمی از سهم بازار منطقه ،هم راستا با اهداف
جمهوری اسالمی ایران.
ماموریت و رسالت سازمان

کارهای جدید و نوپا
 .2مشارکت و سرمایه گذاری با نهاد های مالی و پولی و تامین
کنندگان و اجرای پروژه های عمرانی
 .3ارتقا و حفظ برند شرکت در سطح کشور
 .4مدیریت کارآمد منابع و بروز رسانی و توسعه تجهیزات و
ماشین آالت

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق آماده ارائه محصوالت بتنی با کیفیت
و مطابق با استاندارد های روز دنیا با استفاده از تکنولوژی و دانش به

از آنجا که طبیعتا در هر سازمان محدودیت منابع وجود دارد و مدیران

روز در راستای تحقق نیازهای مشتریان در کل کشور ارائه خدمت

دائما سعی می کنند با استفاده از حداقل منابع به حداکثر نتایج دست

مینماید.

یابند ،اولویت بندی پروژه های بهبود بسیار ضروری و به شرح ذیل

ارزش های سازمان

میباشد.

اخالق :ما برآنیم تا اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را
رعایت کنیم تا با حس تعهد کامل به مسائل حرفه خود بپردازیم.
کارگروهی :کارگروهی بین اعضا ارتباط صمیمانه ای به وجود می

 .1تدوین سند جامع استراتژی شرکت

ISO 9001 .2
ISO 17025 .3
 .4سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و انبار

آورد .اعضا در مورد کار یکدیگر نظر می دهند و برای بهبود کار

در راستای اجرای پروژه بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین

مشارکت میکنند.

آالت آموزش کلیه رانندگان ،مسئولین دستگاه های کارگاه یزد و

تحویل به موقع :یکی از وظایف ما تحویل به موقع محصوالت و

اردکان در تاریخ1396/09/10آغاز شده است.

خدمات خود به مشتریان می باشد که بتوان رضایتمندی آن ها را به
باالترین درجه ممکن رساند.
مسئولیت پذیری :مسئولیت پذیری در سازمان ما یعنی پاسخگو
بودن در برابر مشتریان و انجام تعهدات از سوی سازمان برای کلیه
مسئولیت هایی که بر عهده پرسنل گذاشته میشود.
مشتری مداری :موفقیت ما در داشتن رضایت مشتری است و ما ملزم
تا همه توانایی ها و خدمات خود را متوجه رضایت مشتری کنیم.
نوآوری :ما میکوشیم تا ایده ها و پیشنهادات خود و مشتریان را به
محصول و خدمتی قابل عرضه در بازار تبدیل کنیم.
اهداف بلند مدت شرکت تا سال  1404به شرح زیر تعریف شده
است :

شماره تماس جهت پرسش و پاسخ035-37229922 :

