Lede med formål under COVID-19-pandemien
Gjennom vår 103 år lange historie har Parker tatt ansvar i tider med globale ødeleggelser og
utfordringer. I tider som dette viser vi hvordan vi lever etter vårt formål: Å utvikle og muliggjøre
gjennombrudd som fører til en bedre morgendag.
I denne vanskelige tiden som følger av COVID-19-utbruddet forener vår Parker-kultur og våre
verdier oss sammen. Våre teammedlemmer er klare for å levere teknologi for livsviktige respiratorer
som behandler de syke, motorfiltre og transmisjonskomponenter for tunge lastebiler til transport av
mat, vann og forsyninger; produkter til helikopter for å muliggjøre akutt transport av pasienter,
kjøleteknikk som bidrar til å holde mat og medisiner holdbare; og mange andre teknologier som er
viktige for folks hverdag. I utallige kritiske bruksområder hjelper Parkers produkter og system til med
å bekjempe spredningen av COVID-19 og støtter behandlingen av viruset over hele verden.
Vi erkjenner at vi har et unikt ansvar under denne pandemien. Hos Parker har vi en felles forståelse
av at ingenting er viktigere enn å beskytte våre teammedlemmers helse og sikkerhet, familiene våre
og lokalsamfunnene vi tilhører. Vi har tatt tidlige og virkningsfulle tiltak for å forhindre spredning av
viruset på arbeidsplassen vår. Samtidig håndterer vi de løpende behovene til vår virksomhet, slik at
vi kan fortsette å levere teknologiene som er så viktige for verden.
Sterke forhold bygget på gjensidig tillit er grunnlaget for hvordan vi gjør forretninger. Våre dedikerte
team for salg og kundeopplevelser bruker digitale samarbeidsplattformer for å sikre at vi leverer våre
kunder, distributører og andre partnere det samme nivået av tilgjengelighet og eksepsjonell støtte
som forventes.
Tankene våre er hos alle personer og familier som har blitt påvirket av COVID-19-pandemien. Selv
om dette er ekstraordinære tider og vi har betydelige utfordringer foran oss, er jeg overbevist om at
vår kollektive besluttsomhet og robusthet vil seire, og vi kommer til å kjempe sammen globalt for å
forandre virusets bane og vi vil komme tilbake sterkere enn noen gang.
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