Jakość w dziedzinie produkcji elementów
Titel
gumowych w Gryfinie

Uczestnik na rynku
światowym i lokalnym
Polska i niemiecka kompetencja
w zakresie produkcji elastomerów

Jakość w dziedzinie produkcji
elementów gumowych
1942
Założenie firmy przez Arnolda Jägera seniora
1973
Arnold Jäger junior przejmuje przedsiębiorstwo

La Porte/US

Pine City/US

Sacramento/US

 Ponad 1000 pracowników
 Przedstawicielstwa w 8 krajach

USA
Azja

1994
Do firmy przystępują dr Andreas Jäger i
Sebastian Jäger. W 2002 dołącza do nich
Marius-Quintus Jäger
2012
Do grupy Jäger przystępuje zakład produkcyjny w Gryfinie
2017
Grupa Jäger obchodzi swoje 75-lecie
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 Ponad 210 mln € rocznego obrotu
 23 lokalizacje na całym świecie

Shenzhen/CN

Europa

Hanower/DE

Veendam/NL

Gryfino/PL
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Ludzie stanowią o wartości
przedsiębiorstwa
Zaangażowanie,
wiedza specjalistyczna, duma

Nasza filozofia

Partnerstwo oparte na zobowiązaniu

„Myślenie ponad strukturę przedsiębiorstwa
i zyskiwanie przewagi konkurencyjnej dla
własnej firmy, klientów i dostawców.“

„Współpraca z różnymi dostawcami w celu
zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym
klientom.”

„Przedsiębiorca bez przedsiębiorstwa nie
jest przedsiębiorcą, przedsiębiorstwo bez
pracowników nie jest przedsiębiorstwem,
to nasi pracownicy tworzą nasze przedsiębiorstwo”

Współpraca oparta na zaufaniu

Rozwiązywanie problemów oparte na
wiedzy

Gryfino – Lubimy tutaj
pracować

„Połączenie różnorodnych materiałów, integrowanie różnych funkcji w jednym elemencie
w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dla naszych klientów.”

Jaeger Polska jest zaangażowanym przedsiębiorstwem i niezawodnym partnerem
dla gospodarki lokalnej. Jesteśmy rozpoznawalni w regionie nie tylko jako zaufany
pracodawca, ale też angażujemy się w
poprawę warunków życia i pracy poza naszą
firmą. Uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie umożliwiamy przygotowanie do zawodu, praktyki zawodowe w
naszej firmie oraz egzaminy na stanowisko
„Operatora Obsługi Maszyn”. Współpracujemy ściśle z Gryfińskim przedszkolem im.
Krasnala Hałabały.

„Niezawodność w zobowiązaniach i działaniach, uczciwość postępowania na zasadzie
równouprawnionego partnerstwa w rodzinie
Jäger.”
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Pracownicy
Liczba pracowników
Pracownicy 2016		
Pracownicy 2017		
Pracownicy 2018		

102
107
120

Roczny obrót
Wysokość obrotu
Obrót 2016
Obrót 2017
Plan 2018

18.000.000 PLN
20.000.000 PLN
24.000.000 PLN
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Innowator na rynkach niszowych

Jakość, elastyczność, doskonałość
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Energia wiatrowa

Maszyny i budowa instalacji

Inżynieria środowiskowa

Inżynieria rolnicza

 tłumiki drgań
 kształtki do maszynowni
 przewody (produkcja łopat wirnika)
 węże do infuzji próżniowej

 uszczelki
 membrany
 elementy obsługi
 połączenia gumowo-metalowe

 elementy amortyzacji
 elementy uszczelniające

 elementy odsprzężenia
 elementy resorów
 mieszki gumowe
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Titel

Wysokie wymagania stawiane przez naszych klientów względem jakości
naszych produktów gwarantujemy spełniając warunki normy DIN ISO
9001.
Zapewniamy konsekwentną kontrolę, ciągłe ulepszanie i długotrwałość
naszych produktów.

Jaeger Polska Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 1
74-100 Gryfino
Polska
+48 91 447 2900
+48 91 447 2999
info@jaeger-polska.pl
www.jaeger-polska.pl

Wyłączenie odpowiedzialności
Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za informacje
oddane do dyspozycji i zaprezentowane produkty. Zawartości natury technicznej bazują na stanie technicznym z
dnia ich publikacji. Istniejące prawa autorskie oraz prawa
do nazwy pozostają w mocy.
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Naszą jakość współtworzymy z naszymi klientami i dostawcami.

