Vize společnosti
Tradice, komplexnost, kvalita pro zákazníky
CHOVSERVIS a.s., je firma s dlouhou tradicí, která si váží svých zákazníků i
zaměstnanců. Naše divize (šlechtění prasat, šlechtění skotu, TORO® Hlavečník,
PROFARM®, REGIOPRO®) mají za cíl poskytovat komplexní služby našim
stálým i novým zákazníkům. Snažíme se být tradičním partnerem, který
poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou a standardní, stálou kvalitou. Je
pro nás samozřejmostí, že naše kvalita odpovídá světovému standardu ISO
9001:2009 a HACCP. Našim zákazníkům nabízíme komplexní službu od přípravy
připařovacích plánů, přes obchod se zvířaty, až po zpeněžení na jatkách,
doplněné nabídkou chovatelských potřeb PROFARM®.
Životní prostředí
Tam, kde je to možné, se snažíme používat nejmodernější technologické postupy.
Ve všech procesech kontrolujeme vliv naší činnosti na životní prostředí a
každoročně se snažíme snižovat naše výstupy, které by mohly mít negativní vliv
na životní prostředí. Tento proces je certifikován dle ISO 14001.
Otevřenost
Naší strategií je být otevřenou společností. V rámci služeb našim zákazníkům
rozšiřujeme portfolio služeb a samozřejmě i nových produktů. V rámci divize
PROFARM® se obracíme nejen na chovatele skotu a prasat, ale i na
drobnochovatele.
Firma pořádá nebo je spolupořadatelem mnohých chovatelských akcí, které se
významně podílejí na propagaci českého zemědělství.
Zaměstnanci
Zaměstnanci jsou velmi důležitou součástí firmy. Bez nich by nebylo možné
dosáhnout stanovených cílů. CHOVSERVIS a.s., klade důraz na kvalitní vzdělávání
zaměstnanců, které přispívá ke zvýšení jejich odborných i dalších dovedností.
Zaměstnancům vytváříme příznivé pracovní podmínky a snažíme se je motivovat
pro jejich další práci.
Společný cíl
Jako společný cíl managementu, zaměstnanců i zákazníků vidíme dlouholetou
prosperitu zákazníků, kterým poskytujeme služby a prodáváme výrobky. Jsme
přesvědčeni, že stabilní kvalita nabídky je v dlouhodobém horizontu důležitější
než sice levnější, ale většinou méně kvalitní služby. Šlechtění skotu i prasat a
budování loajální sítě zákazníků v odbytu masa i zvířat je velmi dlouholetý
proces a my chceme přispět svou nabídkou k jeho úspěšnému naplnění.

