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Emballage til perfektionister

Perfektionister til emballage

Vi tager udfordringen - fra udkast til serieproduktion

Arbejde og uddannelse hos perfektionister

Siden vores grundlæggelse i 1953, har vi forenenet vores medarbejdernes inno-
vative ideer og engagement, med en åben, investeringsvenlig og forandringsvillig 
virksomhedskultur. Fra at være en en betydelig og vigtig producent af indust-
riemballager i Tyskland, har virksomheden udviklet sig til en europæisk værdiori-
enteret, langsigtet tænkende familievirksomhed bestående af selskaberne SAIER 
Verpackungstechnik, GFV Verschlusstechnik, E+E Verpackungstechnik og SAIER 
Management.

Man skal kunne stole på vores emballager!
Dette gælder ikke kun for håndteringen og konstruktionen af vores produkter, 
til de forskellige industrielle- og distributions miljøer  og logistikprocesser, men 
også for anvendelse hos slutforbrugeren. Derfor lytter vi også meget nøje til, 
hvad de forskellige fagfolk i vores leveringskæder siger og vi gør vores yderste 
for at forstå, hvad de siger, for at forberede og gennemføre de nye krav og der-
med opnå den perfekte industriele emballage for fremtidig brug.

Vi er en høj volumen produktionsvirksomhed. Ikke desto mindre kan en fejl i et 
enkelt element af emballage forårsage store problemer for vores kunder og for 
os selv. Vi mener derfor hvert eneste af vores produkter skal representere vores 
kvalitet. For at opnå dette, afstemmer vi kompromisløst vores produktionspro-
cesser til et perfekt samspil med så små tolerancer som muligt. Kvalitetsni-
veauet udvikles således gennem denne tilgang, som vi hele tiden søger at for-
bedre, og dermed opbygge tillid til vores produkter og udgøre et godt grundlag 
for varige kunderelationer.

Vi udvikler, producerer og sælger hovedsageligt plast emballager til forskel-
lige kundesegmenter, som vi tilbyder ud fra vores standardsortimenter. Fir-
magruppen tilbyder for tiden over 330 standardemballager i over 7.000 vari-
anter og har således et af de bredeste og mest innovative porteføljer inden 
for plastemballager. Derved har vi dimensioneret vores forskellige emballa-
geserier således, at du kan sammenstille homogene produktfamilier inden 
for rammerne af velkendte og gængse markedskrav og med baggrund i tal-
rige optioner, at tilpasse disse til forskellige muligheder til de efterfølgende 
downstream leverings kæder. Vores varesortiment er genstand for løbende 
tilpasning og videreudvikling.
Skulle de tilgængelige standarder ikke dække dine krav eller leder du efter 
noget helt specielt, er vi ligeledes den rigtige partner! Som et udviklingsforum 
for nye gode ideer, kan vi vejlede dig i strukturerede processer, fra udvikling 
til færdigt serieprodukt, og skabe helt skræddersyede produkter til at opfylde 
dine personlige behov. Derved har vi til enhver tid adgang til ekspertisen fra 
alle områder inden for vores koncern og vi kan således trække på den mest al-
sidige vifte af forskellige produktionsteknologier, produkt specialiteter og spe-
cialiserede processer i vores industrisektor. Som følge heraf har vores kunder 
længe anerkendt og værdsat vores evner som problemløser.

Vores firmaer i Alpirsbach og Jettingen har nu i over 7 årtier været en 
sikker og regionalt højt anerkendt arbejdsgiver for ca. 400 medarbejdere 
og vi er en engageret uddannelsesvirksomhed for industrielle og kommer-
cielle erhverv.
Som familievirksomhed lægger vi foruden vægt på en afbalanceret al-
dersfordeling, samt stor vægt på langsigtede partnerskaber. Vi tilstræber 
en åben og fair omgang med hinanden og hvor karrierer kan modne. Vi 
mener, at arbejdet skal være ordentligt honoreret og vores medarbejdere 
skal have et godt arbejdsmiljø. Derfor sørger vi for en dynamisk, kreativt 
og teamorienteret arbejdskultur på topmoderne produktionsenheder med 
flad organisationsstruktur.
SAIER Vriksomhedsgruppen rekrutterer i høj grad sit faglige personale af 
selvstændigt tænkende medarbejdere, som ønsker at komme fremad. I 
mange tilfælde uddanner vi selv vores yngre medarbejdere. Derfor lægger 
vi fra starten af vores uddannelse ikke kun stor vægt på at formidle fagli-
ge kvalifikationer over gennemsnittet, men også værdier som motivation, 
teamwork, kvalitets forståelse, pålidelighed, renlighed og sparsommelig-
hed. Vores erfarne undervisere glæder sig til at være mentorer for og 
ledsage nye interesserede yngre medarbejdere under den praktisk orien-
terede uddannelse. 


