FLEXpledge

N EDEN F LEXTRONICS?

Önde gelen markalı teknoloji şirketleri, devamlı olarak piyasa liderliğini
sürdürmelerinde yardımcı olacak komple rekabetçi tedarik çözümleri sunabilen bir
stratejik ortak arayışındadır.
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bir parçasını oluşturmaktadır.
Flextronics bir küresel vatandaş
olarak, çalışanlarımız, çevremiz ve
paydaşlarımız içinen iyi uygulamalarda
bulunmayı amaçlamaktadır. İş gücümüz ve
ailelerinin ve ayrıca tüm dünya çapında faaliyet
gösterdiğimiz yörelerin yaşam kalitesini iyileştirirken aynı zamanda ticari faaliyetlerin
ekonomik ve çevresel unsurları arasında gerekli dengeyi sağlamak için çabalıyoruz.

Flextronics'te çalışanlarımız en değerli varlıklarımızdır. Çalışanlarımız kültürümüzü
tanımlamakta ve başarımızı şekillendirmektedir. Yoğun işbirliği, gayretli müşteri
odaklılık, sürekli iyileşme konusunda ısrarlı bağlılık ve ayrıca sınırsız kazanma
güdüsü, Flextronics çalışanlarını birleştiren değerlerdir.
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Amaç odaklı, büyük oranda sonuçları önemseyen ve en önemlisi güvenilir bir
kuruluş olmaktan gurur duyuyoruz. Kurumsal sorumluluk programımız
FLEXpledge, Flextronics vizyonunu oluşturan kilit değerlerle büyük oranda içiçe
geçmiştir. FLEXpledge, Flextronics Amacı ve Değerlerinin ayrılmaz bir parçası ve
bunlarla tutarlı sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetler için sürdürülebilir bir
çerçeve oluşturmayı hedefleyen kurumsal taahhüdümüzü içermektedir.

“İK Stratejimiz başlıca üç unsur üzerine kurulmuştur - bunlar
işletmenin uzun vadeli başarısını sağlamak için gerekli yetenekli
kişilerin şirkete çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulmasıdır.
Yüksek performansımız ve işletme kültürümüzü pekiştirirken
aynı zamanda çalışanlarımızın kişisel ve mesleki hedeflerini
yerine getirmesine imkan veren bir ortam yaratan kapsamlı bir
İnsan Kaynakları planı hazırlanmıştır.”

Müşterilerimizin başarısı ve memnuniyeti odak noktamızı
oluşturur.

– Paul J. Humphries
Başkan Yardımcısı
Küresel İnsan Kaynakları

Müşteri odaklılık, sadece en iyi kalite ürünlerin ve hizmetlerin olabilecek en iyi
maliyetle sağlanması misyonumuzda en üst sırada yer almaktadır. Müşterilerimize
eşi görülmemiş esneklik ve mutlak ilgi sağlarız. Müşteri beklentilerini öngörürüz.
Müşterileri dinleriz, iş modellerini öğreniriz ve iş stratejimizi sürekli olarak yeni
fikirler ve beklentilere göre yeniden düzenleriz.

FLEXpledge içerikleri olan insanlar, çevre, etik & yönetişim ve toplum ortaklığı
kapsamlı fakat iyi yapılandırılmış unsurlardır. Bu unsurlar, bir araya getirildiğinde,
dahili paydaşlarımızı kurumsal vatandaşlığı ve iş yeri performansını sürekli
iyileştirmeye çağıran yenilikçi ve proaktif çözümlerin temelini oluşturmaktadır.
FLEXpledge aynı zamanda çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu ne kadar
ciddiye aldığımız ve Flextronics'in sağlam iş uygulamaları yoluyla toplum, çevre ve
üçüncü tarafları nasıl bir araya getirdiğinin bir yansımasıdır. Kurumsal DNA'mızın
derinlerine kadar işleyen FLEXpledge, yaşadığımız küresel toplumlara
sürdürülebilir etki yapmayı ve güvenilir bir yatırım, işveren ve gözde ortak olmak
için çalışmayı amaçlamaktadır.

Küresel Ölçek ve Uzmanlık

Küresel kapsama alanımız ve yaygın imkanlarımız, büyük oranda müşteri
ihtiyaçları ve istekleri temeli üzerine kurulmuştur. Flextronics hizmetleri ve
imkanları, küresel anlamda “Flex Fabrika En İyi Uygulamaları” programı yoluyla
uyumlu hale getirilmektedir. Dolayısıyla, müşterilerimiz tüm dünyadaki bütün
Flextronics işletmelerinden aynı yüksek kaliteli hizmeti bekleyebilir. Sağlam bir
tedarik zinciri yönetim sistemi ile desteklenen hizmetlerimiz, müşterilerimizin
pazarlama, karlılığı artırma ve envanter ve atıkları azaltma çalışmalarına ayıracağı
zamana katkıda bulunmaktadır. En önemlisi ise; çalışanlarımızın yenilik, uzmanlık,
deneyim için gösterdiği gayret ve mükemmellik tutkusu müşterilerimiz için katma
değer yaratmakta ve sürekli başarıyı getirmektedir.

Koruma.

Yardım.

Kişisel ve Mesleki Büyüme
Fırsatlar

Flextronics bünyesinde, çalışanlarımız
işbirlikçi yapıları sayesinde şirketimizin
başarısına büyük etki yapmaktadır.
Bunun karşılığında, iyi yapılan bir iş
farkına varılarak ödüllendirilmektedir.
Yenilik ve farklı düşünme azmimiz ve
isteğimiz ile başarı kültürüne
ulaşmaktayız.
Ayrıca küresel bir çalışma ortamı
sağlayarak çok çeşitli kültürel
altyapılara sahip 100.000'den fazla meslektaşla birlikte çalışma ve etkileşime girme
olanağı sunuyoruz.
Flextronics bünyesindeki kariyer yolculuğunuz sadece başarı azminizle sınırlıdır.
Nerede olursanız olun, temiz, yapısal ve uzun vadeli bir kariyer yolu izleyeceksiniz.
Prestijli öğrenme kurumları ile ortaklaşa yürüttüğümüz Üretim ve Liderlik
Hızlandırma Programımız gibi eşsiz platformlar yoluyla büyüme fırsatları elde
edeceksiniz.

Yakınlaşan Teknolojiler

Teknoloji ve bilgi sistemlerine yaptığımız sürekli yatırımlar, müşterilerimiz için
gelecek nesil ürünleri ortaya çıkarmamızda yardımcı olmuştur.
Flextronics’in TASARIM, İMALAT ve NAKLİYE alanındaki kapsamlı hizmetleri,
sınıfındaki en iyi imalat ve işletme imkanlarını zorunlu kılmaktadır. Bu durum,
çalışanlarımız için sonsuz büyüme olanaklarına yol açan yenilikçi çalışma tarzımızın
doğru bir yansıması olup, otomotiv, mobil iletişim, bilgisayar, sanayi, altyapı,
tüketici dijital ürünleri ve tıp sektörleri gibi çeşitli ürün portföylerindeki
uzmanlığınızı geliştirir.

Benzersiz bir Kültür

Son derece hızlı hareket etmemiz ve dinamik ve hızlı gelişen bir sektörde ani piyasa
değişimlerine çabuk tepki verebilmemizden dolayı gururluyuz. Nasıl? Sürekli olarak
statükoya meydan okuruz, sürekli gelişme peşinde koşarız ve bürokrasi, gereksiz
tartışmalar ve karar bariyerlerine HAYIR deriz. Hiyerarşik bir yönetim tarzını değil
daha sade fakat etkili bir organizasyonu benimseriz. Bu durum müşterilerimizin
beklediği esneklik, uyum yeteneği ve hızı sağlamada yardımcı olmaktadır.

Liderlik.

Kültürü

Rehberlik.

Genel Bakýþ

Daha da önemlisi, Flextronics'te SÖZ HAKKINIZ vardır – çalışanlarımıza inanırız,
onların fikirlerini dinleriz ve hayalleri gerçeğe dönüştürmek için fikirlerine yatırım
yaparız. Neden? Çalışanlarımızın fikirleri iş yapma biçimimizde köklü
değişikliklere sebep olmuştur ve şirketimiz için sürekli yenilik ve başarı üretmede
çalışanlarımıza güveniriz.

BiZ KiMiZ?
Flextronics, otomotiv, bilgisayar, tüketici dijital ürünleri,
sanayi, altyapı, tıp ve mobil iletişim gibi yedi kilit piyasa
segmentine yenilikçi tasarım ve imalat hizmetleri sunan
önde gelen bir küresel Elektronik İmalat Hizmetleri
(EİH) sağlayıcısıdır. Flextronics, beş kıtada 30'dan fazla
ülkedeki tesis şebekesi yoluyla müşterilerine elektronik
ürünleri tasarlaması,
üretmesi, taşıması ve
onarmasında yardımcı
olur. Flextronics dikey
olarak bütünleşmiş
bir hizmet anlayışının
avantajlarını küresel,
düşük maliyetli imalatın
faydaları ile birleştirerek,
müşterilerin tedarik
zinciri işlemlerini en
uygun şekle getirmesine,
piyasaya sürme süresini
hızlandırmasına ve sermaye yatırımları ve üretim
maliyetlerini azaltmasına imkan verir.

Dikey Olarak Bütünleşmiş Uçtan Uca Çözümler

Flextronics önde gelen bir küresel EİH sağlayıcısı
olarak, küresel ürün geliştirme sürecini basitleştiren
ve OEM (Orijinal Malzeme Üreticisi) müşterilerimiz
için anlamlı zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan
kapsamlı bir dünya çapında tedarik zinciri hizmetleri
yelpazesi sunar. Dikey olarak bütünleşmiş
hizmetlerimiz, müşterilere bir ürünü ilk tasarımından
başlayarak seri üretim, test, dağıtım ve satış sonrası
hizmet ve desteğe kadar götüren toplam tasarım,
imalat ve lojistik çözümü sağlar. Bu entegre çözümler,
komple bir paketlenmiş ürünü tasarlayıp imal ederek
müşterilerimizin son kullanıcılarına teslim etmemize
imkan verir.

Eğer sorumlu, çevik ve bilhassa sınırsız kazanma isteği ile dolu bir
kişi iseniz, kültürümüze hemen uyum sağlayacaksınız! O zaman
Flextronics'e gelin ve farkı SİZ yaratın!

Kurumsal Değerlerimiz bir organizasyon olarak kim olduğumuzu ve
günlük olarak dahili ve harici ortamlarda nasıl hareket ettiğimizi ve
çalıştığımızı belirler.
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EN İYI NE YAPARIZ

TARiHiMiZ

Müşterilerimize tasarım, imalat ve lojistik süreçlerini içeren bir toplam uçtan
uca çözüm sunarız. Bu hizmet anlayışı yoluyla, ürünleri ilk tasarım aşamasından
seri üretim, test, dağıtım ve ayrıca satış sonrası hizmetler ve destek aşamasına
kadar çok rekabetçi fiyatlarla sunma imkanımız vardır. Bu süreç kurumsal
sloganımızda da yer almaktadır: Tasarım. İmalat. Nakliye.
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1969

Flextronics, Joe McKenzie tarafından kurulmuştur.

1980

Flextronics Bob Todd, Joe Sullivan ve Jack Watts'a satılmıştır. Todd,
CEO görevini üstlenmiş ve Flextronics şirketini bir sözleşme bazlı
imalat şirketi olarak yeniden yapılandırmıştır.

1981

Tasarim.
Endüstriyel Tasarım
Sistem Mimarisi
Mekanik Tasarım
Gömülü Sistem Tasarımı
Yazılım Geliştirme
Yazılım Sistemleri

ODAKLANMIŞ STRATEJI

Flextronics ülke dışına çıkarak Singapur'da bir imalat tesisi
açmıştır.

90'ların
başları

Asya tesisleri ayrı bir şirket olarak kurulmuştur; şirket Michael
Marks tarafından yönetimin devralınması sonucunda özel şirket
olarak devam etmiştir. Flextronics halihazırda genel merkez olan
Singapur'da ana üssünü kurmuştur. Michael Marks, Temmuz 1993'te
Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

1994

Michael Marks, Flextronics CEO'su olmuştur. Flextronics,
NASDAQ borsasına FLEX olarak kote edilmiştir.

2000

Flextronics'in geliri 5 milyar US$ sınırını aşmıştır ve dünyanın en
büyük Elektronik İmalat Hizmetleri (EİH) sağlayıcısı olarak kabul
edilmiştir.

2006

İmalat.

Michael Marks emekli olmuştur ve yerine yeni CEO olarak Michael
McNamara atanmıştır. 2006 mali yılı geliri 15,9 milyar US$'a
ulaşmıştır.

PCB Fabrikasyonu
Bileşenler
Mekanik Çözümler
Montaj
Sistem Entegrasyonu & Nihai Test
Test Sistemi Geliştirme

Flextronics, dikey işletmeleri bünyesinde ortaya çıkan birlikteliklere dayanmaktadır
ve müşterilerine pek çok sektör segmentinde isteğe uyarlanmış, düşük maliyetli,
yüksek kaliteli tasarım, imalat ve lojistik çözümleri sunmuştur.

Yedi Piyasa Segmenti

Flextronics, müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla, yönetim yapısını yedi
kilit piyasa alanına bölerek, müşterilere daha fazla değer ve yenilik kazandırmayı
hedeflemiştir. Yedi kilit piyasa segmenti şunlardır:
- FlexOtomotiv/Denizcilik/Havacılık
- FlexBilgisayar
- FlexTüketici Dijital Ürünleri
- FlexSanayi
- FlexAltYapı
- FlexMedikal
- FlexMobil
Bu yaklaşım OEM'lere imalat, satın
alma, lojistik ve IT gibi merkezi
temel hizmetlerin ölçek ekonomilerini
ve tasarım, mühendislik ve orijinal
tasarım üretimi (OTÜ) hizmetleri
yoluyla sunulan isteğe uyarlanmış,
piyasaya özgü kabiliyetleri
sağlamaktadır. Bu piyasaya
uyarlanmış hizmetler, uygun
maliyetli bileşen çözümlerimiz ile
dikey olarak bütünleşmiştir ve
çeşitli sektör dallarında OEM'lerin
kendine özgü tasarım, imalat ve
lojistik unsurlarını göz önüne
almaktadır.

İş Birimleri

Flextronics ayrıca karmaşık ve son derece çeşitli işletmeleri bulunan müşterilere
uygun çözümler sunan işletim sistemleri ve süreçlere sahip bir Özel İş Çözümü
(ÖİÇ) birimine sahiptir. Flextronics’in dünya çapındaki ÖİÇ şebekesi, stratejik
ortakların tüm dünyadaki tasarım, imalat, lojistik kabiliyetleri, kaynakları ve
güçlerini birleştirerek büyümesinde yardımcı olur. ÖİÇ, otomotivden medikale ve
altyapıya kadar tüm sektör segmentlerine hizmet sağlar. ÖİÇ elde taşınabilen
ürünlerden büyük elektromekanik ürünlere kadar, yedi kilit piyasa segmentinin
hepsine hizmet sunar.
Flextronics’in Tasarım-İmalat-Nakliye stratejisindeki başka bir kilit unsur,
Flextronics'in, iştiraklerinden birisi olan Multek yoluyla müşterilerine birinci sınıf
Baskılı Devre Levhası (BDL) imalatı yapmasıdır. Multek, tüm BDL ihtiyaçları
doğrultusunda, sektöründe lider geliştirme ve üretim olanakları sunmaktadır.
Multek gelişmiş küresel teknolojisi sayesinde dünyanın ilk on BDL tedarikçisi
arasında yerini almıştır.

Otomotiv

Bilgisayar

Bileşen seviyesinde ise, Flextronics Bileşen Grubu mobil iletişim piyasasına
yönelik olarak rafine alt-bileşen çözümleri tasarlamakta, üretmekte ve
pazarlamaktadır. Bu bileşenler kamera modüller, antenler, radyo frekansı (RF)
modülleri ve ince film transistör (TFT) ekranlarını içerir. Bileşen Grubu, OEM
müşterilerimiz için komple çözümler geliştirmeyi hedefleyen bir ürün odaklı
şirkettir.
“Şirketimizde değerler çok önemlidir ve her şeyden daha
önceliklidir, günlük hayatımızda nasıl hareket edeceğimizi
ve çalışacağımızı belirler. Değerlerimiz bir organizasyon
olarak kim olduğumuzu ve dahili ve harici ortamlarda nasıl
hareket ettiğimizi belirler. Bu değerler bize kılavuz ilkeler ve
Şirket kültürümüze yönelik bir temel sunar. Bunlar bize
aradığımız sürdürülebilir rekabet avantajını verecek olan
değerlerdir, çünkü bu değerler tamamen insanla ilgilidir.
Bunlar daha büyük fabrikalar veya daha fazla makinelere
veya daha fazla patente sahip olmakla ilgili değildir. Bunlar
insanlar ve her gün verdikleri kararlarla ilgilidir. Bunlar
insanların kendilerinden ne bekledikleri ve neyi başardıkları
ile ilgilidir. Değerler bir Şirket olarak kim olduğumuzu
açıklar. Flextronics olarak, müşterilerimizin piyasada etkili
biçimde rekabet etme kabiliyetini güçlendiren sınırsız ölçek
ve tekrarlanabilir uygulamalara sahip bir organizasyon
yaratmak için çalışıyoruz. Sizleri bu vizyonumuzu
gerçekleştirmede bize katılmaya davet ediyoruz.”

Tüketici Dijital Ürünleri

Sanayi

Altyapı

BDL Üretimi

Nakliye.
Lojistik
Siparişe göre Üretim
Siparişe göre Yapılandırma
Dağıtım
Geri Lojistik ve Onarım

– Michael McNamara
İcra Kurulu Başkanı
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1980'ler

Mobil

Bugün

Kamera modülleri

