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Stawiamy czoła największym wyzwaniom inżynieryjnym świata.

Parker współpracuje ze swoimi klientami, poprawiając ich wydajność i rentowność.

Stawiamy czoła
największym wyzwaniom
inżynieryjnym świata.
Do największych wyzwań inżynieryjnych świata podchodzimy w sposób
innowacyjny, wierząc że są one gwarantem naszego ciągłego wzrostu.
Rozwój bardziej wydajnych źródeł energii, pragnienie wytwarzania
i dystrybucji czystej wody, odkrycia nowych leków i postępy
w medycynie, budowa infrastruktury i środków transportu zdolnych
zaspokoić potrzeby rosnącej populacji, bezpieczne uprawianie,
przewożenie i przechowywanie żywności, nowe projekty w dziedzinie
obrony i ochrona naszego środowiska — wszystkie te wyzwania
motywują pracowników firmy Parker do pracy, stymulując ich do
poszukiwania nowych, innowacyjnych dróg, łączenia ze sobą różnych
rozwiązań technicznych, współdziałania i projektowania systemów,
a także do współpracy z klientami, tak aby móc rozwiązywać stojące
przed nami problemy.

Parker Hannifin Corporation

Kultura korporacyjna

Firma Parker jest obecna w każdej dziedzinie związanej z ruchem.
Produkujemy wysoce zaawansowane podzespoły i systemy ułatwiające
ruch i kontrolowany przepływ płynów oraz gazów. Jesteśmy obecni na wielu
różnych rynkach światowych i pomagamy naszym klientom
poprawiać ich wydajność i rentowność.

Nasze podstawowe wartości — orientacja na sukces, ludzie z pasją, cenni
klienci i zaangażowane kierownictwo — składają się na kulturę korporacyjną
firmy Parker, którą tworzą oddani pracownicy, działający w uczciwy i etyczny
sposób. Wspieramy kulturę partycypacji, w ramach której zróżnicowane
zwyczaje, perspektywy i talenty naszych pracowników wspomagają procesy
kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów oraz pozwalają skupić się
na podtrzymywaniu wzrostu i osiąganiu ciągłych sukcesów.

60 000 pracowników firmy Parker pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi bardzo
wielu różnych zastosowań, począwszy od branży lotniczej i infrastrukturalnej,
poprzez dziedziny skupiające się na wydajniejszym wytwarzaniu energii, rozwoju
nauk medycznych i opracowywaniu zaawansowanych materiałów, aż po obszary
związane z zapewnianiem czystej żywności i wody oraz wspieraniem obronności.
Poprzez współpracę z naszymi klientami jesteśmy w stanie stawiać czoła
największym wyzwaniom inżynieryjnym świata.

Zrównoważony rozwój
Wiedza techniczna, którą dysponuje firma Parker oraz ukierunkowanie wysiłków na
opracowywanie wytrzymałych rozwiązań to nasz wkład w bardziej zrównoważoną
przyszłość dla nas wszystkich; oddanie naszych pracowników, którzy rozumieją
potrzebę ochrony zasobów naturalnych, wzmacnia pozytywny wpływ działalności
firmy w każdym miejscu na świecie, które nazywamy naszym domem.

Historia
Prześledzenie historii naszej firmy umożliwia fascynujący wgląd w rozwój techniki
na przestrzeni prawie 100 lat. Ewolucja założonej w 1918 roku Parker Appliance
Company w Parker Hannifin Corporation stanowi doskonałą ilustrację dziedzictwa
innowacji. Wierzymy, że gwarantem naszego przyszłego rozwoju jest szacunek dla
zakorzenionej w firmie Parker tradycji doskonałości i uczciwej współpracy.
Historia firmy Parker rozpoczęła się wraz z założeniem przez 33-letniego inżyniera
Arthura Parkera spółki Parker Appliance Company z siedzibą w Cleveland (stan Ohio,
USA). Zadaniem przedsiębiorstwa było udoskonalenie opracowanego przez Parkera
unikalnego układu hydraulicznego dla samochodów ciężarowych i autobusów.
Te same wartości i duch przedsiębiorczości, które ukierunkowywały firmę Parker
podczas pierwszych lat działalności, także dziś stanowią jej motor napędowy.
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Innowacyjność
Rezultaty pracy inżynierów, choć może nie zawsze widoczne w naszych
produktach, są obecne w praktycznie każdej dziedzinie związanej z ruchem.
W ramach programu Winovation firma Parker ukierunkowuje wspólne wysiłki
na opracowywanie produktów i systemów stanowiących „światowe i rynkowe
nowości”, co pozwala na dostarczanie klientom rozwiązań charakteryzujących
się jeszcze większą wartością. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie nie
tylko tworzyć nieograniczony potencjał wzrostu dla firmy Parker, ale także
przyczyniać się do budowy lepszego świata, zarówno dla nas samych,
jak i dla przyszłych pokoleń.

Strategia
Strategia zwycięstwa firmy Parker stanowi sprecyzowaną i spójną strategię
biznesową, pomagającą przekształcać przedsiębiorstwo i poprawiać jego
wyniki na całym świecie, już od 2001 roku. Podstawą naszej strategii i kluczem
do sukcesu są zaangażowani pracownicy. Praca każdego z nich jest powiązana
z naszą strategią, co umożliwia wysoki stopień harmonizacji celów firmy na
poziomie globalnym.

globalny zasięg
Firma Parker zamierza rozszerzać swoją działalność na całym świecie, ze
szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących, aby móc wspierać
swoich klientów na poziomie lokalnym. Wspieramy ekologiczny rozwój,
skupiając się na nowych, „zielonych” lokalizacjach, tak aby umożliwić
lokalną produkcję oraz doprowadzić do szybkiej integracji nowych
spółek w charakterze nabywcy z wyboru.

Dzięki współpracy z dystrybutorami firma Parker obsługuje klientów w 104 krajach.

O globalnej pozycji firmy Parker decyduje także wyjątkowa sieć
dystrybucyjna, licząca około 13 000 punktów na całym świecie.
Dzięki tej rozbudowanej sieci lokalnych, niezależnych przedsiębiorstw
firma Parker może dostarczać swoje produkty i usługi klientom
znajdującym się w 104 krajach. Należy tutaj również wspomnieć
o nieustannej penetracji rynku przez punkty sprzedaży detalicznej pod
marką ParkerStore®, których liczba na całym świecie przekracza już 2000.

Etyka i uczciwość
Renoma i sukces firmy Parker zależą od osobistego zobowiązania się
każdego pracownika do kierowania się wartościami firmy Parker przy
wszystkich prowadzonych przez nas działaniach handlowych. Celujemy
w to, co jest dobre — i właśnie ta zasada wykracza ponad standardowe
wymogi stawiane przez prawo. W naszych działaniach kierujemy się
bezwzględnym nakazem uczciwości, szacunku i etycznego zachowania.
Doceniając zaufanie, jakim obdarzyli nas akcjonariusze i zabezpieczając ich
inwestycję, powiększamy wartość naszej firmy.

Jeżeli postrzegasz świat podobnie jak my, patrząc na niego przez pryzmat oferowanej przez nas
szerokiej gamy rozwiązań napędowych i sterujących, to dostrzeżesz ogromną liczbę wyzwań
inżynieryjnych, którym należy stawić czoła, a których rozwiązanie może w znaczącym stopniu
zmienić życie ludzi na całym świecie.
Specjalizujemy się w rozwiązaniach napędowych i sterujących — zarówno elektromechanicznych,
jak i hydraulicznych oraz pneumatycznych, a ponadto oferujemy pełną gamę systemów sterowania
płynami; sterowania komputerowego i elektronicznego, systemów filtrujących, a także rozwiązań
w zakresie chłodzenia, oprzyrządowania i uszczelniania.
Zawsze mamy na uwadze naszych klientów. Pomagając im w usprawnianiu wydajności i rentowności,
przyczyniamy się do tworzenia czystszego i bardziej efektywnego świata dla każdego z nas.

Praca w firmie Parker
W firmie Parker uważamy, że rozwój osobisty i satysfakcja z wykonywanej
pracy mają kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Wierzymy, że
zaangażowana i ukierunkowana na osiągane rezultaty organizacja
wyróżnia się tym, że zatrudnia wysoce utalentowanych ludzi mających
różne doświadczenia i perspektywy. Prowadząc naszą działalność
w 48 krajach, oferujemy nieograniczone możliwości awansu i rozwoju
w strukturach globalnych.

Razem możemy pracować nad ciągłym rozwojem innowacyjnych technologii.
zrównoważony rozwój
Obecnie mamy niepowtarzalną szansę stawić czoła wahaniom globalnej
sytuacji gospodarczej i postawić na zrównoważony rozwój. Przechodząc
na kolejny etap naszego rozwoju, podążamy ścieżką, która łączy w sobie
podwyższoną wydajność operacyjną oraz szybki wzrost sprzedaży.
Firma Parker zamierza w dalszym ciągu stawiać na rozwój przynoszący
zyski. Strategia ta ma być realizowana dzięki strategicznym przejęciom,
innowacyjnym produktom, rozwiązaniom systemowym, ekspansji
terytorialnej i stale rozwijającej się globalnej sieci dystrybucji.
Skupiamy się na stojących przed nami wyzwaniach, jesteśmy dumni
z przeszłości i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

