Doelgericht leiden tijdens de COVID-19-pandemie
In de loop van onze 103-jarige geschiedenis is er altijd een beroep gedaan op Parker in tijden van
wereldwijde onrust en tegenspoed. Ons leiderschap en onze doorzettingsvermogen in deze bepalende
perioden laat zien hoe we onze doelstelling naleven: Technische doorbraken mogelijk maken die leiden tot
een betere toekomst.
In deze moeilijke tijd na de uitbraak van COVID-19, geven de acties van onze fantastische teamleden vorm
aan de Parker-cultuur en -waarden die ons verenigen. Met zorg en medeleven spannen onze teamleden
zich in om de technologieën te leveren die worden gebruikt in beademingsapparatuur om zieken te
behandelen; motorfilters en transmissieonderdelen voor zware vrachtwagens om voedsel, water en
voorraden te vervoeren; helikopteronderdelen om noodtransporten van patiënten te ondersteunen;
koeltechnologieën voor voedsel en medicijnen; en vele andere technologieën die van essentieel belang zijn
voor het dagelijks leven van de mensen. In talloze essentiële toepassingen helpen producten en systemen
van Parker bij de bestrijding van COVID-19 en bij de behandeling ervan over de hele wereld.
Wij hebben speciale verantwoordelijkheden tijdens deze pandemie. Wij bij Parker vinden het belangrijk dat
we de gezondheid en het welzijn van onze teamleden, onze families en onze omgeving beschermen. We
hebben vroeg strenge maatregelen genomen om verspreiding van het virus in onze werkomgeving tegen te
gaan. Tegelijkertijd blijven we voldoen aan de doorlopende behoeften van ons bedrijf zodat we de
technologieën kunnen blijven leveren die zo belangrijk zijn voor de wereld.
Sterke relaties zijn de basis van alles wat we doen. Onze toegewijde sales- en customer service teams
maken gebruik van digitale samenwerkingsplatformen om ervoor te zorgen dat we onze gewaardeerde
klanten, leveranciers en andere partners de toegankelijkheid en ondersteuning kunnen blijven bieden die ze
van ons verwachten.
Onze gedachten gaan uit naar alle personen en families die zijn geraakt door de COVID-19-pandemie. We
leven in een moeilijke en uitdagende tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat onze vastberadenheid en
veerkracht ons hierdoorheen helpt. Samen kunnen we dit virus verslaan en zullen we er sterker dan ooit uit
komen.
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