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Cam Kết của Chúng Ta

Hiệu suất
Khách hàng có quyền lựa chọn, và hiệu quả công việc của chúng ta sẽ quyết định
việc họ có chọn chúng ta hay không. Chúng ta nhắm tới đích cao, đặt ra những mục
tiêu đầy tham vọng, và làm việc có hiệu quả, đồng thời chúng ta sử dụng thông tin
phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh lại khi cần thiết. Chúng ta di chuyển nhanh
chóng và đưa ra những quyết định đúng lúc, có lý do xác đáng, vì tương lai của
chúng ta phụ thuộc vào các quyết định này. Chúng ta trao quyền lực, tại những nơi
cần thiết, vào tay những người gần gũi với khách hàng và công việc nhất.

Sáng tạo
Chúng ta là một công ty của những ý tưởng được nuôi dưỡng bởi sự cam kết
nghiên cứu và phát triển. Thành tựu của những người sáng lập công ty chúng ta
truyền cảm hứng cho chúng ta luôn vươn tới sự sáng tạo kế tiếp, ý tưởng mạnh
bạo và có khả năng tiếp cận với thị trường. Chúng ta tìm tòi và chia sẻ các ý tưởng
một cách cởi mở, đồng thời khuyến khích việc có nhiều kinh nghiệm và quan
niệm khác nhau.

CƠ HỘI
Ý tưởng và cảm hứng của nhân viên của chúng ta ngay lập tức tạo ra các cơ hội, và
không có giới hạn. Chúng ta liên tục cải tiến mọi thứ chúng ta làm, trên qui mô
công ty cũng như với từng cá nhân. Chúng ta hỗ trợ và theo đuổi việc học suốt đời
để mở rộng kiến thức, khả năng, và để tham gia vào với thế giới bên ngoài UTC. Sự
tự tin khích lệ chúng ta chấp nhận rủi ro, thử nghiệm, hợp tác với nhau, và luôn rút
ra bài học từ những hậu quả từ hành động của chúng ta.

Trách nhiệm
Sự thành công trong công việc chứng tỏ điều kiện con người. Chúng ta duy trì các
tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, môi trường, và an toàn ở mọi nơi, đồng thời chúng
ta khuyến khích và tôn vinh vai trò tích cực của nhân viên của chúng ta trong cộng
đồng.

KẾT QUẢ
Chúng ta là điểm đầu tư ưu tiên vì chúng ta đáp ứng các mục tiêu năng nổ trong
mọi môi trường kinh tế. Chúng ta giao tiếp với các nhà đầu tư một cách trung thực
và thẳng thắn, và luôn giữ đúng lời hứa. Chúng ta là một công ty gồm những
người có óc thực tế và lạc quan, và chúng ta áp dụng các giá trị này trong mọi việc
chúng ta làm.
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