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Vállalati stratégia
Jövőképünk

Vállalatunk az elvárt nyereségesség elérése mellett, racionális üzleti döntések sorozatának
segítségével növeli eddig megszerzett piaci részesedését, és megtartja a hozzáférhető magyarországi
piacon az egyik vezető helyet a magáncégek között, mind a technológiai versenyképességet, mind a
hatékonyságot tekintve.
Tevékenységünk középpontjában, melyet a szigorú jogszabálykövetés jellemez, mindenkor a
környezettudatosság, a tisztességes piaci magatartás és az innováció, a rugalmasság, a racionalitás
áll.
A szervezet és tagjai felelősséget éreznek a környezetvédelmileg és gazdaságilag legoptimálisabb
megoldások megtalálásában és működtetésében, hozzájárulnak a környezettudatos gondolkodás
elterjesztéséhez.
Vállalatunk biztonságot nyújtó, a fejlődésnek teret adó, kellemes légkörű, vonzó munkahelyet biztosít
munkatársainak.
Cégünk, mint az őt körülvevő társadalom szerves része integrálódik közvetlen működési
környezetébe, részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi közösségek életében. Mindazzal, amit tesz
és mond, kinyilvánítja társadalmi felelősségérzetét, irányelveinek megfelelően részt vesz a társadalmi
problémák megoldásában.

Stratégia

A vállalat hosszú távú célja, hogy az FCC-csoport eddigi sikereihez méltóan a magyarországi
hulladékgazdálkodási piac egyik legjelentősebb szereplője legyen. Ennek eszközei a tartósan jó
pénzügyi teljesítmények mellett megvalósított
 térnyerés a lakossági-közszolgáltatási és a gazdálkodó szervezeti - ipari hulladékgazdálkodási
piacon,


kis és közepes szakvállalkozások felvásárlásával történő további piacbővítés,



önkormányzati cégek privatizációjában való részvétellel történő terjeszkedés,



folyamatos innováció, technológiai fejlesztés,



folyamatos, kétirányú kommunikáció mind a piaci szereplőkkel, mind a munkatársakkal,
melynek célja a párbeszéd kialakítása a kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében.

A cég sikereit a vállalatvezetés a vevőkapcsolati menedzsment elvei szerint és eszközeit használva
szándékozik megvalósítani. Ezért a szervezet rugalmasan alkalmazkodik a vevői igényekhez, a piac
változásához, tevékenységét folyamatosan fejleszti és bővíti.
Magas színvonalú szolgáltatás és szigorúan környezetbiztos technológia alkalmazásával kívánja
megtartani meglévő és elnyerni lehetséges ügyfelei bizalmát.
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Szándéka, hogy olyan hosszú távú együttműködést alakítson ki a települési önkormányzatokkal, a
települések lakóival és egyéb partnereivel, melynek során tartósan és környezetbiztosan megoldja a
települések hulladékkezelési gondjait. A szervezet magas fokú szakmai felkészültséggel vesz részt a
gazdálkodó szervezetek, intézmények optimális hulladékgazdálkodásának kialakításában és
működtetésében.
Tevékenységének folyamatos fejlesztésével arra törekszik, hogy mindezt a környezetvédelmileg
legoptimálisabb eszközökkel tegye, az éppen leghatékonyabb biztonságos technológia
alkalmazásával, tevékenységének nyereségességét szem előtt tartva.
A vállalat elkötelezett a fejlett technológiák azonnali bevezetése mellett, amint a jogszabályi és
gazdasági feltételek ezt lehetővé teszik. Amíg szükség van a kombinált szigetelésű hulladéklerakókra,
ez az a megoldás, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, biztonságos, és a költségeket és az
eredményeket összevetve a leghatékonyabban javítja a környezet állapotát, valamint a jelenlegi
fizetőképes kereslethez igazodik. A vállalat elkötelezett abban, hogy az ezekhez rendelt tartalék
fejlesztési területek ne legyenek nagyobbak a szükségesnél, ezért a depóniából egyszerre mintegy 23 éves kapacitást biztosító ütemek kerülnek kiépítésre. A regionális hulladéklerakókat aztán
fokozatosan a hulladékkezelő-rendszerek egyéb elemeivel egészítjük ki. Így például válogatás,
bálázás, anyagában történő és energetikai hasznosítás, komposztálás, a hulladéklerakón keletkező
biogáz energetikai hasznosítása, mechanikai biológiai előkezelés stb.
Az FCC Magyarország Kft. munkatársai számára színvonalas munkahelyen, kellemes légkörben,
hosszú távra kínál munkát, ahol az emberek érzik, szükség van rájuk, valamint a szakmai és anyagi
biztonság mellet tanulásra és fejlődésre is nyújt alkalmat. Nagy hangsúlyt fektet a munkatársak
egészség- és munkavédelmére, a biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos biztosítására és
a feltételek meglétének ellenőrzésére.
A szervezet a fentieknek a mindennapi gyakorlatba való átültetésével kíván hozzájárulni a
települések, a régió és végső soron az ország környezeti állapotának hosszú távú javításához. A fenti
elvek nyilvános felvállalásával, kommunikációjával, és az ismeretek tudatos terjesztésével kívánja a
lakossági szemléletmódot alakítani, amelyet a környezettudatos magatartás példájának
terjesztésével is megtámogat.

A küldetés összefoglalása

A vállalat küldetésének tartja, hogy tevékenységében az alábbi értékek valósuljanak meg:
 Környezettudatos, felelős tevékenység


Tisztességes piaci magatartás



Innováció és rugalmasság



Racionális üzletmenet és nyereségesség



Piacmeghatározó szerep



Nyílt, kétirányú kommunikáció



„Legfőbb érték az ember” - biztonságos, vonzó munkahely

