
POLITIKA IMS

ÚČEL

PŘINÁŠÍME ZÁKAZNÍKŮM RADOST Z UŽITNÉ I ESTETICKÉ HODNOTY JEJICH DÍLA

VIZE

VYTVÁŘÍME PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS

V DITONU SE CÍTÍME DOBŘE MŮŽEME SE NA SEBE SPOLEHNOUT
PROFESIONALITA NÁM PŘINÁŠÍ 

UZNÁNÍ A RESPEKT

ODPOVĚDNOST ROZVOJFÉROVOST PROFESIONALITA

FIREMNÍ HODNOTY

STRATEGIE

S HRDOSTÍ SE PODÍLÍME NA ROZVOJI
A INOVACÍCH DITONU

Vyrábíme a dodáváme nejširší sortiment kvalitních betonových výrobků pro venkovní architekturu.Díky inovacím výrobků a služeb chceme být i nadále žádaným dodavatelem a udávat
standardy v oboru.

Střítež, 1. 7. 2022 Petr Diviš, jednatel Pavel Ouroda, jednatel

Cítíme odpovědnost za společný výsledek Aktivně vyhledáváme nové příležitostiHrajeme podle pravidel Výrobky a služby jsou naší vizitkou

Dodržujeme závazky, termíny a pravidla

Hospodárně využíváme firemní prostředky‘
a pečujeme o ně

Uvědomujeme si následky svých činností

Vnímáme potřeby firmy a reagujeme na ně

Vytváříme vhodné podmínky a zdroje umožňující 
realizaci našich cílů, plnění závazných legislativních
a dalších požadavků

Vytváříme bezpečné a zdravé pracovního prostředí 
s důrazem na prevenci pracovních úrazů, eliminaci 
nebezpečí a snižování rizik. Problematiku BOZP 
aktivně se zaměstnanci komunikujeme a zapojuje-
me je do procesu vytváření bezpečných podmínek 
pro jejich práci

Chráníme životní prostředí a zodpovědně přistupuje-
me k prevenci jeho znečištění. Naše zaměstnance 
motivujeme k dodržování zásad ochrany ŽP

Co řekneme, to platí

Umíme přiznat chybu a poučit se z ní

Spolupracujeme napříč firmou a k ostatním 
přistupujeme s respektem, zájmem a slušným 
chováním

Rozumíme své práci a prohlubujeme svoji 
odbornost

Každý z našich zaměstnanců je profesionálem ve 
své oblasti a má možnost zlepšit své dovednosti 
a kvalifikaci v rámci pravidelného vzdělávání

Dodržujeme stanovené postupy a procesy

Výsledkem naší činnosti jsou produkty prvotřídní 
kvality s nadčasovým designem a nadstandartní 
zárukou

Sdílíme své zkušenosti

Jsme otevření a přijímáme změny a inovace

Profesně rosteme a vzděláváme se

Podílíme se na rozvoji firmy

Stanovujeme si vysoké cíle a mety. Aktivně 
hledáme možnosti, jak zvýšit kvalitu a užitnou 
hodnotu našich produktů

Neustále přemýšlíme, jak zlepšovat systému řízení 
kvality, BOZP a ŽP

Do procesu zlepšování zapojujeme všechny naše 
zaměstnance


