VÁLLALATI
IRÁNYELVEK

VÍZIÓ
«Mi vagyunk a gazdaság fenntartható, logisztikai motorja – egy élhető Európáért.»

KÜLDETÉS
«A vasúti árufuvarozásé a jövő. Összekötjük az embereket, a vállalatokat és a piacokat – az elsőtől az utolsó
mérföldig. Európa egyik vezető vasútlogisztikai vállalataként formáljuk az ágazatot. Nagy területi lefedettséggel.
Egyszerűen. Felelősségteljesen. Hatékonyan. Az év 365 napján – a nap 24 órájában. Európában, sőt egészen
Ázsiáig. Ügyfeleink számára új mércét állítunk az innováció és a digitalizáció területén, amely során legjelentősebb versenyelőnyünket az egységes, erős, nemzetközi RCG-csapatunk jelenti.»

KÜLDETÉSÜNK FÓKUSZÁBAN
FÓKUSZBAN AZ ÜGYFELEK
Az üzleti modellek és ügyfeleink igényei folyamatosan változnak. Előre látjuk a piaci trendeket, és együtt alakítjuk
a személyre szabott logisztikai megoldásokat. Vállalatunk alapvető digitális átalakulása során folyamatosan fejlődünk, és maximálisan ügyfeleinkre fókuszálunk. Ezáltal ágazatokon átívelően kínálunk kiemelt minőségű vasúti
fuvarozási szolgáltatásokat, és egyszerű hozzáférést biztosítunk a multimodális end-to-end logisztikai folyamatokhoz. Ügyfeleink fenntartható sikereit széleskörű szakértelmünk és rugalmas hozzáállásunk garantálja.
FÓKUSZBAN A PIAC
Ausztriában és Magyarországon továbbra is piacvezető szerepet töltünk be. Ennek során jelentős mértékben
hozzájárulunk az éghajlatvédelemhez és a közlekedési hálózat tehermentesítéséhez is. Ügyfeleink érdekében
folyamatosan terjeszkedünk Európában, valamint Ázsia irányába. A «Rail Freight Forward» kezdeményezés egyik
alapítótagjaként a vasúti árufuvarozás egyenlő versenyfeltételeiért – mind a szabályozásokat mind pedig az infrastruktúrát érintően –, valamint az ágazati kezdeményezések előremozdításán dolgozunk a fuvarozási kínálat
javítása érdekében.
FÓKUSZBAN A CSAPAT
Egyik legjelentősebb versenyelőnyünk az egységes, nemzetközi RCG-csapatunkban rejlik, amelyet folyamatosan
fejlesztünk. Az országokon és szervezeteken átívelő együttműködésre fókuszálva céltudatosan valósítjuk meg
ötleteinket és projektjeinket – hierarchikus rendszerek és adminisztráció nélkül. Így biztosítunk ügyfeleink számára
szakmai és naprakész megoldásokat. Tevékenységünk alapja a biztonság, amely elengedhetetlen a gazdaságos és
minőségi szolgáltatásnyújtás szempontjából is. Olyan munkakörnyezetet teremtünk, amelyben a továbbképzés,
egy egészséges hibázási kultúra és a folyamatos fejlődésre való törekvés mindennapi gyakorlatnak számít. Mindenkinek, aki a vasútlogisztikában látja a jövőt és erősségeivel, képességeivel és motivációjával hozzá akar járulni
az ágazat sikeréhez. Ez tesz minket kiemelkedő munkaadóvá.
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