COVID-19 Küresel Salgını Sırasında Hedef Odaklı Liderlik
Parker, 103 yıllık geçmişi boyunca, küresel sıkıntı ve zorluk dönemlerinde her zaman çözüm sürecine dâhil
oldu. Bu önemli zamanlarda sergilediğimiz liderlik ve azim, Daha İyi Yarınlar İçin Mühendislikte Atılımlar
Gerçekleştirme hedefimize nasıl kararlılıkla ilerlediğimizi göstermektedir.
COVID-19 salgınıyla birlikte ihtiyaçların büyük ölçüde arttığı bu dönemde, olağanüstü ekip üyelerimizin
faaliyetleri, Parker kültürünü ve bizi birleştiren değerleri somut hâle getirmektedir. Yardımsever ve duyarlı
ekip üyelerimiz, hastaların tedavisi için solunum cihazlarında kullanılan teknolojileri; gıda, su ve malzeme
transferinde kullanılan ağır yük kamyonları için motor filtreleri ve şanzıman bileşenlerini; hastaların acil
naklini desteklemek için havacılık ve uzay sanayi döner kanatlı hava aracı ürünlerini; gıdanın taze kalmasına
ve ilacın bozulmamasına yardımcı olan soğutma teknolojilerini ve insanların günlük yaşamları için gerekli
olan diğer birçok teknolojiyi sağlamak üzere gönüllü çalışıyor. Parker ürünleri ve sistemleri, pek çok kritik
uygulamada, COVID-19'un yayılmasına karşı mücadele etmek ve tüm dünyada hastaların tedavisini
desteklemek için yapılan çalışmalara yardımcı oluyor.
Bu küresel salgın karşısında üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Parker'da; ekip üyelerimizin,
ailelerimizin ve topluluğumuzdaki insanların sağlığını ve güvenliğini korumaktan daha önemli bir şey
olmadığı konusunda ortak bir anlayış vardır. Virüsün iş yerlerimizde yayılmasını önlemeye yardımcı olmak
için erkenden ve çok ciddi önlemler aldık. Aynı zamanda, dünyamız için son derece hayati öneme sahip
teknolojileri sunmaya devam edebilmemiz için işimizin sürekli olarak önümüze koyduğu ihtiyaçları gerektiği
gibi karşılıyoruz.
Güçlü ve güvenilir ilişkiler, iş yapma şeklimizin temelini oluşturmaktadır. Kendini işine adamış olan satış ve
müşteri deneyimi ekiplerimiz; siz değerli müşterilerimize, distribütörlerimize ve diğer iş ortaklarımıza aynı
düzeyde erişilebilirliği ve beklediğiniz özel desteği sağladığımızdan emin olmak için dijital iş birliği
platformlarından yararlanıyor.
Kalbimiz COVID-19 küresel salgınından etkilenen tüm bireyler ve ailelerle. Bunlar olağanüstü zamanlar olsa
da ve önümüzde önemli zorluklar bulunsa da toplu dayanışma ve azmimizin üstün geleceğine ve tüm
dünyayla omuz omuza vererek, bu virüsün yörüngesini değiştirip bu işin içinden her zamankinden daha
güçlü çıkacağımıza eminim.
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