Fenntarthatóbbak vagyunk!

Fenntarthatóság az msg-nél Plaut Austria GmbH

Segítőkészség

Segítjük egymást,
anélkül, hogy megkérdeznénk, a
miénk-e felelősségi.
Támogatjuk a kollégákat
sikereik elérésében.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóságra törekszünk
és értéknövelő megoldásokat
nyújtunk, ügyfeleink és
Partnereink számára.

Felelősség

Felelősséget vállalunk és
kiállunk ígéreteink mellett.

Bizalom

Bizalommal és megbecsüléssel
Felismerjük
a másik erősségeit.

Átláthatóság

Átlátható tájékoztatást nyújtunk
magunkról.
A felismert nehézségekre rámutatunk,
hogy a felmerülő hibák még
időben megoldódjanak.

Kíváncsiság

Érdekelnek minket az új fejlesztések
és megoldások, naprakészségre törekszünk.
Hibákat követünk el, de tanulunk belőlük
és nyitottak vagyunk az új dolgokra.

Siker

Ügyfeleink sikere a
mi sikerünk alapja. Készen állunk
extra utat is megtenni ezért.

Az msg Plaut modell a fenntartható fejlődéshez

Fenntarthatósági koncepciónkat az ökológia, a gazdaság és a szociális szempontok három pillérére építjük.

Fenntarthatósági hitvallás,
Magatartási kódex, vállalati értékek
Ökológia
• Az e-mobilitás népszerűsítése
• Home Office szabályozása
• Utazás helyett videokonferencia
• Hulladékmentes csomagolás
• Tiszta íróasztal megközelítés
• „Österreich radelt“ mozgalom

Ökonómia
• 75 éve gyarapodunk
 2025: 100 milliós értékesítés
• Saját átruházás
• Fenntartható jövőbeli megoldások
• Minősített felügyelő bizottságok,
• alkalmazottak és folyamatok

Társadalmi szempontok
• equalitA minősítés
• A nők népszerűsítése az IT-ben
• Alkalmazottak 30 szövetségi államból
• Szociális projektek és kiadások
• Középpontban az ember

• Képzés és minősítés

A fenntartható fejlődés csak a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi célok egyidejű és egyenlő
végrehajtásával valósítható meg.

Fenntarthatósági hitvallás,
Magatartási kódex, vállalati értékek
Ökológia

Ökonómia

Társadalmi szempontok

A fenntartható fejlődés csak a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi célok egyidejű és egyenlő
végrehajtásával valósítható meg.

Ökológia
Nálunk lehetőség van rugalmasan és otthonról dolgozni - így megspórolható a munkába járás, ill. csökken
a CO2-kibocsátás. Ugyanez vonatkozik a megbeszélésekre is: lehetőség szerint a legmodernebb videokonferencia-technológiát részesítjük előnyben, hogy elkerüljük az üzleti utak szükségességét.
Részt veszünk az „Österreich radelt” kezdeményezésben, és bátorítjuk munkatársainkat, hogy biciklivel járjanak dolgozni. A tiszta íróasztal és a papírmentes iroda betartása szigorúan előírt az alkalmazottak számára. Lehetőségünk van arra is, hogy az ebédet hulladékmentes csomagolásba csomagoljuk.
Az irodában az ásványvizet műanyag palackokba töltik Glasstatt-ban, a maradék „irodai gyümölcsből“
pedig turmixokat készítenek.
Az msg Plaut alkalmazottai környezettudatossággal rendelkeznek, és maguk is odafigyelnek az irodaszerek az újra hasznosítására. A fenntarthatóság hitvallása az irodáinkban mindig emlékeztet bennünket
értékeinkre és elveinkre.
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Ökonómia
75 éve fenntarthatóan növekszünk – 2025-re 100 millió eurós forgalmat szeretnénk elérni.
Mi, mint cég a kezdetektől az alapító családok tulajdonában voltunk Számunkra kiemelkedően fontos
a fenntarthatóság érzése és szem előtt tartjuk a következő generációra való átadást. Szolgáltatásaink
és digitális kínálatunk jövőorientált, mint pl B. a Vienna Airport alkalmazás az energiahatékonyság növelésére és a 2030-ig valószínűsíthetően nagy C02-semlegességre, vagy egy különleges megoldás az SAP
Profitability & Performance Management számára.
A fenntartható és értékes gazdálkodás jegyében az msg Csoportnak nemzetközileg minősített felügyelőbizottságai vannak (CSE – Certified Supervisory Expert). Ezenkívül a vállalat számos tanúsítvánnyal
rendelkezik (ISO 9001:2015, IREB Certified Professional for Requirements Engineering, S/4HANA tanúsítványok és még sok más), hogy mindenkor biztosítsák a professzionalizmust.
Hosszú távon gondolkodunk a jövőről: Ausztriában létezik egy digitalizálási kezdeményezés, a „Mach
heute MORGEN möglich” (Teremtsd meg ma a holnapot) amelyet az msg Plaut is támogat. Továbbá
alapító és támogató tagjai vagyunk a Fit4Internet kezdeményezésnek, és támogatjuk a vállalkozáson
belüli vállalkozást a népszerűsítés és a kihívások szellemében. Munkatársaink jól képzettek az irányelvekre (pl. adatvédelem) és a minőségirányítási ellenőrzésre.
Munkatársaink egészsége is része a fenntarthatóságunknak, ezért van egy vállalati egészségügyi irányítási rendszer, beleértve a vállalati orvost is.

Fenntarthatósági hitvallás,
Magatartási kódex, vállalati értékek
Ökológia

Ökonómia

Társadalmi szempontok

A fenntartható fejlődés csak a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi célok egyidejű és egyenlő
végrehajtásával valósítható meg.

Társadalmi szempontok
30 ország munkavállalói számára helyi értékekkel rendelkező nemzetközi környezet biztosítunk. Meleg fogadtatási
kultúra és baráti fogadtatás jellemez minket.
Az msg Plaut büszke a nők belső fejlődésének és a nemek közötti egyenlőségnek az EqualitA jóváhagyó pecsétjére.
Rugalmas munkaidő és családbarát munkamodellek jellemeznek minket, mint pl. „Hozd magaddal gyermekedet
dolgozni” a gyermekgondozási vészhelyzetek enyhítése érdekében.
Támogatjuk a nőket az informatikai példaképek kialakításában és még sok más. Számunkra a nők előretörése nem csak
belsőleg nagy téma: külsőleg is elkötelezettek vagyunk a sokszínűség mellett. Tagjai vagyunk a VÖSI-Women in ICT-nek,
hogy népszerűsítsék a nőket az Informatikában, és támogassák a „The New IT-Girls“ egyesületet.
A fiatal tehetségek népszerűsítése érdekében büszke partnerei vagyunk a Műszaki Főiskola „Dual Studies” (FH Technikum Wien) kezdeményezésének. Nálunk a szociális szempont természetesen a jótékonyságot is magában foglalja.
Támogatjuk a KIWI, SOS Kinderdorf egyesületeket, a MÖWE és a Lichtblick fenntarthatósági kezdeményezésekkel a
gyermekek számára (madárfészkelőhelyek, rovarszállók közös építése stb.).
2014 óta támogatjuk a „Cipősdobozban a Karácsony” -t is. Az emberekre összpontosítunk – nem csak beszélünk róla, hanem meg is valósítjuk.
Erősítjük az erősségeket és eligazodunk alkalmazottaink életének különböző szakaszaiban.
Közösség nélkül nem megy: egy jó cél érdekében a csapatrendezvények mindig napirenden vannak. Csak
megfelelő csapatszellemmel tudunk mindent megtenni – és mindenekelőtt fenntarthatóan.

Örömmel átvállaljuk
a felelősséget
Gondolatvezetők vagyunk a digitális innováció világában. Ügyfeleink és munkatársaink állnak a
középpontban. Ennek során 75 éves iparági szakértelmünkre építünk, és a legtöbbet hozzuk ki
belőle. Csoportunk teljes kínálata: ötlet börzétől az üzleti tevékenységig. Európa, Amerika és Ázsia
régióiban 30 ország 9000 szakértőjeként rálátásunk van a világ legfontosabb piacaira. A hosszú távú
partnerségek erősítik befolyásunkat.
Csoportunk sokrétű kompetenciáit használjuk, hogy új üzleti tevékenységet folytathassunk.
Javítjuk a meglévő folyamatokat, gyorsan kitalálunk új üzleti modelleket. Vállalkozói szellemmel és
alkotói szabadsággal évtizedek óta mindig feltaláltuk magunkat. Ez a megújulási kultúra jellemzi
ügyfélmunkánkat is. Ugyanakkor tevékenységünk fenntarthatósága fontos érték számunkra.
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