
VORES VISION
Med de globale tendenser, der påvirker 
vores planet, er vi overbeviste om, at 
det nu er endnu mere presserende 
at finde nye og ansvarlige måder at 
bruge vores naturlige ressourcer på. Vi 
tror på en verden, hvor ressourcerne 
forvaltes optimalt, overalt. Gennem 
avancerede teknologier og løsninger 
giver vi vores kunder og de samfund, de 
betjener, mulighed for at skabe en mere 
bæredygtig fremtid.

VORES MISSION
Vores kunder er vores fokus, og vi 
arbejder sammen med dem. Med vores 
passion for innovation styrker vi dem 
og skaber merværdi. Hver eneste 
medarbejder er en «løsningsleverandør» 
for vores eksterne og interne kunder. 
Denne filosofi gælder for alle afdelinger 
i Diehl Metering, da ægte samarbejde 
kun kan opnås gennem en fælles indsats. 
Sammen er vi forpligtet til kvalitet og 
stræber efter bæredygtige partnerskaber. 
Vi forbliver altid tro mod os selv og vores 
kunder.

Vi styrker og inspirerer vores 
medarbejdere, samtidig med at vi 
respekterer hver enkelt personlighed. 
Forskellige talenter og forskellige 
perspektiver gør os stærke, og vi 
opfordrer medarbejderne til iværksætteri 
og beslutningstagning. Vi støtter vores 
medarbejdere i deres personlige 
udvikling og i deres lyst til at påtage sig 
nye ansvarsområder, til at blive mere 
fleksible og innovative. Livslang læring 
hjælper os med at tilpasse os til skiftende 

situationer og krav samt til at vokse inden 
for hver enkel division af Diehl Metering. 

Vi hjælper med at beskytte jordens 
ressourcer og sikre en rentabel og 
bæredygtig vækst. Den ekspertise, 
vi stræber efter, kommer fra det 
engagement og den passion, vi udtrykker 
i vores arbejde hver dag. 

Vi stræber efter løbende forbedringer 
og er altid parate til at gå et skridt 
videre. Vores aktionærer har stor tillid 
til vores resultater og innovation. De 
investerer i vores idéer, som vi bruger 
til at sikre bæredygtig vækst til gavn 
for vores kunder og virksomheden. På 
denne måde yder vi et vigtigt bidrag til 
beskyttelsen af jordens ressourcer og til 
Diehl-koncernens videreudvikling.

VORES INTEGREREDE 
LEDELSESSYSTEM (IMS)
Vi realiserer vores vision og mission ved 
at sætte nationale og internationale 
standarder inden for metrologi, kvalitet, 
sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, informationssikkerhed 
og miljøbeskyttelse.

Frem for alt sikrer bestyrelse og 
procesejere, at alle medarbejdere:
⊲   Anvender bestemmelserne i 

IMS-manualen og den tilhørende 
dokumentation.

⊲   Følger bedst faglig praksis for at 
opretholde kvaliteten af deres 
arbejde.

⊲   Sørger for konformiteten af de 
fremstillede og installerede 

produkter ( juridisk metrologi, ATEX, 
drikkevandskontakt).

⊲   Forhindrer enhver afvigelse af. 
regulatorisk eller metrologisk art.

⊲   Sikrer integritet og loyalitet i alle 
aktiviteter (upartiskhed, afvisning af 
bestikkelse, fri konkurrence, 
gennemsigtighed og beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret).

⊲   Reducerer miljøpåvirkningerne fra 
produkter og aktiviteter.

⊲ Øger sundhed og sikkerhed ved at 
forbedre arbejdsforholdene. 

⊲   Sikrer, at vores lobbyaktiviteter ikke 
underminerer fremskridt mod 
bæredygtighedsmål.

Med akkrediteringen af vores 
kalibreringslaboratorium i henhold til 
ISO 17025, stræber vi også efter 
ekspertise inden for juridisk metrologi.
Og for at vise vores engagement til 
bæredygtighed, er vi nu medlem af FN’s 
Global Compact.

Vejen til perfektion ender aldrig.
Vi stoler i høj grad på dit engagement, 
din passion og din udholdenhed for at 
forbedre den måde, vi håndterer vores 
kunder på.

VI FORMER MÅDEN HVORPÅ 
RESSOURCER ANVENDES.
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VORES INTEGREREDE LEDELSESSYSTEM - I ET OVERBLIKVORES  
ENGAGEMENT
Vand og energi er vigtige ressourcer 
for vores planets fremtid. På verdens-
plan forpligtiger vi os til at fremme 
bæredygtig anvendelse af disse 
ressourcer.

Vores ledelse forpligter sig til at sikre resultater 
inden for kvalitet, miljøbeskyttelse, sundhed, 
sikkerhed og tryghed.
Vi forpligter os til at implementere og 
vedligeholde et integreret ledelsessystem (IMS) 
og til løbende at forbedre dets effektivitet. Vi 
garanterer vores interesserede parter produkter 
og tjenester, som lever op til deres forventninger. 
Alt dette er baseret på anvendelsen af 
standarder og normer i vores IMS-manual.


