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Livrăm, construim, reabilităm în domeniul
infrastructurii, construcțiilor și mediului.
n  Geiger – personalul motivat folosește șansele pieței în mod profesional
n Geiger – cunoștințele și puterea noastră pentru succesul clienților noștri
n Geiger – consecvent pe termen lung

>> 	 De la întemeierea firmei în anul 1923 și până

azi ne-am dezvoltat într-o companie cu mai
multe domenii de activitate. Fiecare domeniu
de activitate are o strategie individuală pe care
o urmează pentru a face față provocărilor și
cerințelor pieței.
În cadrul strategiei noastre generale există un
punct comun, valabil pentru toate ramurile de
activitate: fiecare livrează, construiește, reabilitează pentru clienți din domeniile infrastructură,
construcții și mediu.
La întrebarea ”Care este scopul și rostul firmei
noastre, cum gândim și cum acționăm?”, răspunsul este foarte simplu: atât în prezent, cât și
în viitor, toată puterea noastră de muncă este

folosită în scopul asigurării succesului clienților
noștri. Îmbunătățim permanent calitățile și
cunoștințele noastre pentru a folosi șansele
oferite de piață. Nu în ultimul rând, scopul
nostru este de a rămâne pe termen lung o firmă
independentă și de succes.
Atât angajații noștri, cât și conducerea firmei
se identifică în mod clar cu principiile de bază
formulate în firma Geiger, precum și cu valorile
promovate de firma noastră.
Aceste principii sunt rezultatul unui efort
comun și sunt expresia modului în care noi, în
cadrul firmei Geiger, înțelegem să relaționăm
cu clienții, partenerii de afaceri, colegii și toți
colaboratorii firmei.

MISIUNEA NOASTRĂ

A fi om. Geiger.
>> 	 Angajații sunt în centrul atenției la

Geiger. De aceea se pune mare accent
pe respectarea persoanei, a valorilor și a
comportamentului corect.



Oferind posibilități individuale de școlarizare și specializare la toate nivelele firmei
reușim să asigurăm angajaților noștri
baza necesară pentru o carieră de succes.
Suntem conștienți de faptul că un angajat
bine calificat și motivat, care este capabil
să acționeze independent, este o condiție
importantă a succesului comun. Prin sarcini interesante, care reprezintă provocări
profesionale și prin libertate de decizie, am
creat o atmosferă de lucru deschisă, cooperantă și constructivă. Realizarea acestui

ANGAJATII

deziderat pe care ni-l propunem – chiar
dacă uneori nu este foarte ușor – se bazează pe respectarea unui echilibru sănătos
între cele mai importante aspecte ale vieții:
profesie - familie - timp liber.
Fiecare dintre angajații noștri se caracterizează prin angajament, flexibilitate și
spirit de inițiativă. Iar rezultatul acestora ne
ajută să asigurăm locuri de muncă sigure,
durabile și o atmosferă de încredere.

A fi corect. Geiger.
>> 	 Colaborarea la Geiger se bazează pe

relația de încredere și onestitate între
colegi, conducători de departamente,
conducerea firmei și partenerii de afaceri.
Fiecare dintre aceștia este gata să renunțe
la interesele propri, atunci când este vorba
de succesul comun. Oriunde ne-am uita, la
orice nivel sau în orice domeniu de activitate, putem observa spiritul de echipă care
ne caracterizează, iar această unitate o folosim permanent pentru atingerea scopului
nostru comun, urmărind interesele firmei
și ale clienților noștri. La noi, o strângere
de mână înseamnă cuvântul dat. Clienții
pot avea încredere că acest cuvânt dat va

˘
ÎMPREUNA

fi respectat! Această încredere pe care o
trăim atât intern cât și extern nu ne face
doar un angajator atractiv ci și un partener
de încredere pentru clienții noștri.
Corectitudinea și identificarea angajaților cu interesele firmei, împărtășirea
cunoștințelor dar și a bucuriei succesului
cu colegii de echipă – toate aceste lucruri
stabilesc cultura firmei noastre.

A fi partener. Geiger.
>> 	 Resursele noastre, eficiența demonstrată,

rețeaua logistică de care dispunem,
precum și orientarea către clienți ne fac să
fim considerați un partener de nădejde.



CLIENTII

De ce ne aleg clienții? Fiindcă succesul
clienților este important pentru noi și în
acest scop le înțelegem doleanțele, găsim
cele mai variate soluții și venim cu cele
mai noi idei, uneori chiar neobișnuite.
Fiindcă noi suntem unii dintre cei care au
înțeles că mulțumirea clientului este cheia
succesului nostru.

Ne bazăm pe relații și parteneriate de
lungă durată. Avem grijă să păstrăm încrederea dobândită și bunele relații în calitate
de parteneri de afaceri. Toată puterea,
cunoștințele și contactele noastre, precum
și entuziasmul ce ne caracterizează le
punem la dispoziția clienților.
Acestea sunt motivele pentru care partenerii noștri ne recomandă din ce în ce
mai des și cu mare încredere.

A fi performant. Geiger.
>> 	 Vrem să fim mai buni. De aceea ne

orientăm permanent spre cerințele pieței
și solicitările clienților. Motorul ce ne pune
în mișcare nu este ceea ce stim astăzi ci
ceea ce trebuie să știm mâine pentru a-i
satisface pe clienții noștri.
Datorită promptitudinii cu care luăm decizii
și a puterii noastre financiare suntem un
partener performant.



˘
CALITATI

Clienților noștri le asigurăm posibilitatea
de a procura totul dintr-o singură sursă și
la timp.
Calitatea superioară, promptitudinea în
servicii și flexibilitatea sunt caracteristici
care ne asigură colaborări de lungă durată,
bazate pe încredere.

A fi mai bun. Geiger.
>> 	 Livrăm, construim, reabilităm în domeniul

infrastructurii, a construcțiilor și a mediului
– acestea fiind domeniile de bază ale
afacerii noastre. Partenerii noștri de afaceri
din domeniile infrastructurii, a materiilor prime și a proiectelor de mediu au
apreciat întotdeauna cunoștințele noastre
și eficiența cu care am executat lucrările la
termen. Dorim să păstrăm aceste performanțe și în viitor.



˘
PIATA

Angajamentul celor care lucrează la Geiger,
precum și buna cunoaștere a pieței de
către aceștia sunt combinate cu o viziune
strategică antreprenorială. Astfel ne-am
asigurat de-a lungul generațiilor trecute o
poziție regională puternică.

În același timp lucrăm necontenit pentru
obținerea unei poziții solide și în afara
regiunilor noastre tradiționale. Ne străduim
să facem cele mai bune oferte în regiunile
noi în care începem să lucrăm.
Avem o viziune sănătoasă și avem curajul
să învățăm lucruri noi. Bazându-ne pe
aceste două lucruri, cât și pe șansele pe
care ni le oferă piața, clădim și dezvoltăm
afacerile noastre consecvent, pe termen
lung.

A fi durabil. Geiger.
>> 	 Noi, ca firmă de familie de succes,

fondată în 1923, suntem responsabili atât
față de tradițiile noastre, cât și de crearea
strategiilor de dezvoltare solide în vederea
asigurării durabilității.
Gândind și acționând pe termen lung
reușim de decenii să producem o
creștere constantă, sănătoasă. O creștere
la care nu se pune accentul pe o cifră
de afacere cât mai impresionantă, ci pe
realizarea unui rezultat solid, pe care
îl putem reinvesti în viitorul companiei
și al angajaților noștri. În acest proces
urmărim în permanență folosirea responsabilă a resurselor.

LONGEVITATE

Un spectru larg de produse și servicii oferite și elaborarea sistematică a
strategiei noastre ne asigură un succes
durabil și beneficii pentru clienți, angajați
și întreaga companie.
Împreună dorim un singur lucru: să avem
succes, independent, pe termen lung.

A fi sustenabil. Geiger.
>> 	 Cine are zilnic în fața ochilor un peisaj de

excepție – așa cum avem noi în regiunea Allgäu – știe cât de prețioasă este
natura. Din acest motiv, sustenabilitatea
și conservarea resurselor au reprezentat
dintotdeauna baza acțiunilor noastre antreprenoriale. Și asta cu multă vreme înainte
ca reducerea emisiilor de CO2 și protecția
mediului să devină subiecte prioritare la
nivel global.
De aceea, în procesul de extragere a
materiei prime, am pus întotdeauna
accentul pe funcționalitatea ulterioară sau
restaurarea siturilor noastre de exploatare.
Pentru a reutiliza cât mai mult materia
primă deja utilizată, renovăm construcții
și încercăm de pe-acum să găsim soluții
pentru realizarea construcțiilor moderne,

folosind materiale durabile de construcții.
Corelând ecologia cu economia am dezvoltat, cu decenii în urmă, ramuri de activitate
importante și de atunci încoace, fiind una
dintre primele companii specializate în
eliminarea și reciclarea deșeurilor, contribuim prin activitățile noastre de protejare
a mediului la conservarea resurselor și
reciclarea materiilor prime.
Ne-am angajat în activitatea de reabilitare
a siturilor contaminate, în aceeași măsură
ca și în domeniul reciclării profesionale a
deșeurilor. Oferim clienților noștri soluții
pentru reducerea emisiilor de CO2.
Dezvoltăm și susținem sustenabilitatea în
fiecare zi prin acțiuni sociale, economice și
ecologice.

RESPONSABILITATE

A fi cinstit. Geiger.
>> 	 Dreptatea, onestitatea și respectarea

legilor sunt, bineînțeles, parte integrantă a
culturii noastre. Și au fost dintotdeauna.
Succesul nostru se bazează pe hărnicie,
simțul realității și corectitudine față de
parteneri, combinate cu gândire economică și afaceri derulate în mod cinstit, cu
conștiința curată.

Onestitatea și corectitudinea sunt valori
de bază pe care noi le promovăm în toate
acțiunile întreprinse, demonstrând în permanență conceptul nostru despre modul în
care dorim să derulăm activitățile noastre.

Fiecare dintre noi iese în evidență prin
munca sa conștientă și exemplară, astfel
asumându-ne responsabilitate pentru
companie și societate.

PRINCIPII DE BAZĂ

A fi om. Geiger.
A fi corect. Geiger.
A fi partener. Geiger.
A fi performant. Geiger.
A fi mai bun. Geiger.
A fi durabil. Geiger.
A fi sustenabil. Geiger.
A fi cinstit. Geiger.

MISIUNEA GEIGER
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