Корпоративна Култура

Основни ценности
Творчество
Тя изисква от нас непрекъснато да иновираме и да имаме философия и действия в крак
с времето. Ще се възползваме добре от безкрайната креативност за да
усъвършенстваме нашето управление, да подобрим качеството на нашите продукти и да
повишим качеството на услугите ни.

Смелост и Решителност
Това означава, че се осмеляваме да си представим бъдещето, дръзваме да
разсъждаваме от нашите грешки, осмеляваме се да привеждаме в действие нови мисли
и нови методи, които хората и ние самите никога не сме опитвали преди. Ние ще
поддържаме такъв дух и статус, за да продължаваме да опитваме, ръководени от
пазара. Ние дръзваме да даваме обещания към нашите клиенти и обществото, и се
осмеляваме да изпълняваме на практика своите обещанията. Въпреки че има много
предизвикателства, ние сме пълни с увереност, смелост и енергия.

Отговорност
Тя изисква да наблягаме на взаимното разбиране и ние имаме желанието да работим и
споделяме заедно. Ние вярваме на нашите партньори и нашия екип. Натрупваме всички
възможни сили, които могат да бъдат използвани от вътрешното и външно
сътрудничество, за да растем заедно, да постигаме и споделяме успеха.

Отличимост
Ние със сигурност ще постигаме и надминаваме нашата перспектива и мисията ни. Ще
продължаваме да творим, да дръзваме да работим, в среда на екипна работа и пълни с
енергия, така че да можем да надминем нашите конкуренти и да постигнем успех.

Нашата перспектива
Ние сме член на глобалното железопътно производство и жп строителство.
Посвещаваме се на енергоспестяването и високата ефективност на строителни
продукти железопътната техника и професионално обслужване. Ние сме вече в ЕО и
Азия, но имаме цели да разширим своите хоризонти, за да включим в целия свят. Ние
сме не само ядрото на силата на промишлеността за тежка железопътна механизация в
ЕО и Азия, а и основен крайъгълен камък на националната индустрия, но също така
член на световното производство и строителство. Обещаваме и на практика ние
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повишаваме стойността на страната, предприятието и персонала, за да създадем един
нов свят за прекрасен живот.

Нашата мисия
Да бъдем водеща марка железопътна строителна техника и да станем известни в
международен план.
Подобно на морето, което държи водата от хиляди реки, поради големия си капацитет,
човек може да бъде велик поради своята толерантност и прошка. С развитието за
повече от 37 години, REMTECHSTROY Group има свое собствено влияние. Ние сме
уверени, че ще бъдем водещо предприятие за ремонт, модернизация и производство на
жп строителна механизация и отлична марка с международна конкурентоспособност в
рамките на пет години.
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