
Perfection in Timber.
Getting better every day

Sustenabilitate

Resursa noastră este 
regenerabilă și unică.
Prin angajamentul nostru față de 
zonele în care activăm, inițiem și 
sprijinim dezvoltarea economică a 
comunităților locale și respectăm 
mediul înconjurător.

Pasiune

Suntem pasionați și acceptăm 
noi provocări pentru a găsi 
cele mai bune soluții.
Capacitatea noastră de a inova, 
de a crea produse și servicii noi, 
garantează soluții personalizate.

Parteneriat

O bună cooperare cu partenerii 
este secretul succesului nostru 
comun.
Fiabilitatea noastră le asigură 
stabilitatea angajaților, furnizorilor 
și clienților noștri.

HS Timber Group este o companie austriacă cu o lungă 
tradiție în prelucrarea lemnului, puternic ancorată în 
Europa Centrală și de Est, în special în România. 
Avem o abordare deschisă și curajul pionieratului. Suntem 
implicați într-un mod responsabil în comunitățile locale și 
participăm constant la dezvoltarea unei industrii cât mai 
sustenabile a lemnului. Angajații noștri sunt cei mai buni din 
industrie și reprezintă cea mai mare valoare a noastră. Ținta 
noastră este creșterea sustenabilă pe piața mondială, în 
respect deplin față de mediul înconjurător. Investim 
permanent în dezvoltarea competențelor speci�ce de 
prelucrare industrială a lemnului, precum și în diversi�carea 
afacerii. Succesul nostru se datorează unei prezențe 
internaționale, cu rădăcini regionale puternice.

Mission Statement



Suntem orientați către client.
Căutarea perfecțiunii și a calității ne 
face lideri de piață.

Perfecțiunea în servicii generează 
cele mai bune rezultate pentru 
clienții noștri. Astfel înțelegem noi 
parteneriatul.

Succesul economic al clienților 
noștri este baza reușitei noastre pe 
termen lung.

Performanța și capacitatea de a 
găsi cele mai bune soluții pentru 
clienții noștri ne diferențiază în 
industrie.

Punctele noastre forte: 
�exibilitatea, viteza de reacție, 
deschiderea și implementarea 
consecventă.

Respectăm și apreciem regiunile
în care activăm.
Comunitățile și regiunile în care 
lucrăm sunt fundamentele 
sistemului nostru de valori, care ne 
asigură succesul.

Oferim locuri de muncă excelente 
și contribuim la renașterea și 
dezvoltarea pe termen lung a 
regiunilor.

Înțelegem și respectăm 
preocupările partenerilor noștri și îi 
sprijinim local în rezolvarea 
problemelor, pentru protejarea 
regiunilor.

Sustenabilitatea ne ghidează
activitatea în �ecare zi.
Creșterea sustenabilă este 
angajamentul întregii noastre 
organizații.

Succesul economic depinde de 
resursa noastră fundamentală, 
pădurea administrată durabil. 
Susținerea și protejarea acestui 
patrimoniu natural este crucială. 

Suntem deplin implicați în
conservarea biodiversității și în 
protejarea mediului. Materia primă 
folosită este achiziționată 
transparent, cu o proveniență certă 
și un traseu bine stabilit. Produsele 
noastre sunt astfel cele mai sigure 
din industrie.

Utilizarea responsabilă a resurselor 
și o administrare e�cientă, cu 
respect față de mediul înconjurător, 
sunt parte integrantă din activitățile 
noastre economice, sprijinind 
inovarea și succesul.

Un dialog transparent și onest cu 
angajații noștri, părțile interesate și 
societatea civilă ajută la 
implementarea și la îmbunătățirea 
constantă a activității noastre.

Angajații noștri sunt printre cei
mai buni din industrie.
Susținem dezvoltarea angajaților
noștri pentru a-i ajuta să ajungă
la cele mai bune performanțe.

Organizația noastră este
transparentă.
Ne mândrim cu o organizare internă 
clar structurată și bine înțeleasă de 
către toți angajații.

Deciziile sunt luate rapid, la nivelul 
ierarhic adecvat. Țintim la creșterea 
implicării și responsabilității 
personale.

Structura modulară, împreună cu 
grija constantă pentru o comunicare 
internă e�cientă, ne caracterizează.

Lucrăm îndeaproape cu
partenerii noștri.
Furnizorii și clienții noștri reprezintă 
fundamentele activității noastre 
economice. Oferim parteneriate de 
încredere și pe termen lung.

Onestitatea și respectarea strictă a 
regulilor și a dispozițiilor legale, 
precum și angajamentul reciproc 
pentru perfecționare continuă,
sunt valorile noastre de bază.

Numai angajații cali�cați pot
asigura respectarea tuturor 
procedurilor de producție. Suntem 
un angajator atractiv și facem totul 
pentru o bună cooperare și pentru 
satisfacția angajaților.

Considerăm că angajații noștri
sunt cea mai importantă resursă
și îi susținem să preia 
responsabilități.
Credem cu tărie în abilitățile și 
dedicația lor. În schimb, ne așteptăm 
la dorința lor de a găsi cele mai bune 
soluții.

Sănătatea și siguranța sunt extrem 
de importante.

Apreciem dezvoltarea continuă și 
abilitatea de a învăța din �ecare 
greșeală. Suntem un grup puternic, 
direct și pus pe treabă.

Munca în echipă este baza 
succesului nostru. Rămânem 
puternici doar printr-o strânsă 
colaborare.


