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Kultainen Staufer-mitali Renate Pilzille –
osavaltion pääministeri Kretschmann:
Esikuvallinen perheyritys, joka luo arvoa
toimimalla arvojensa mukaisesti

Stuttgart/Ostfildern, 03.07.2015 -

  

03.07.2015 luovutettiin kultainen Staufer-mitali Pilz GmbH & Co.

KG:n hallituksen puheenjohtajalle Renate Pilzille. Baden-

Württembergin osavaltion pääministeri Winfried Kretschmann

luovutti mitalin juhlatilaisuudessa Stuttgartissa. Staufer-mitali on

osavaltion pääministerin henkilökohtainen huomionosoitus Baden-

Württembergin osavaltiolle ja sen kansalaisille tehdyistä

palveluksista.

 

Baden-Württembergin

pääministeriö

Osavaltion hallituksen lehdistöpalvelu

LEHDISTÖTIEDOTE

Nro 131/2015 3. heinäkuuta 2015

Tekstin ja kuvat voi ladata osoitteesta http://stm.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilungen/
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Osavaltion pääministeri Kretschmann: Esikuvallinen

perheyritys, joka luo arvoa toimimalla arvojensa mukaisesti

"Renate Pilzin luomaa yrityskulttuuria – jossa taloudellinen

menestys ja inhimillisyys kulkevat käsi kädessä – ei voi luoda laeilla

ja määräyksillä. Sellainen kulttuuri tarvitsee esikuvia: Ihmisiä, jotka

elävät sitä, säteilevät sitä ja tekevät sillä vaikutuksen. Sellaisia

esikuvia kuin Renate Pilz“, pääministeri Winfried Kretschmann sanoi

luovuttaessaan kultaisen Staufer-mitalin Renate Pilzille perjantaina

(3. heinäkuuta 2015) Stuttgartissa.

Miehensä Peter Pilzin traagisen kuoleman jälkeen Renate Pilz jäi

yhtäkkiä yksin kahden pienen lapsen kanssa. Hän ei ollut opiskellut

eikä omannut teknistä tai taloudellista osaamista, saati sitten

selkeää käsitystä automaatiotekniikasta. "Siitä huolimatta ja vastoin

läheistensä neuvoja hän ei kuitenkaan myynyt yritystä – omien

sanojensa mukaan hän teki päätöksen velvollisuudentunnosta“,

pääministeri jatkoi. Aluksi Renate Pilz toimi yrityksessään

ainoastaan Advisory Boardin puheenjohtajana ja käytti

lastenkasvatusvuodet intensiiviseen opiskeluun; yrityksen johtoon

hän astui vuonna 1994.

"Renate Pilz toteutti vaihe vaiheelta ja vaikuttavalla tavalla

miehensä vision nostaa tuolloin 200 työntekijän yritys

kansainväliseksi teknologiajohtajaksi“, Kretschmann painotti.

Nykyisin yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Ostfildernissä, työllistää

yli 1900 työntekijää ja sillä on 31 tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa.

Viime vuonna Pilz ylsi uuteen liikevaihtoennätykseen, josta viennin

oli noussut 70 prosenttiin. "Renate Pilzin yritys on siten epäilemättä

yksi osavaltiomme esikuvista: innovatiivinen, kotonaan

maailmanmarkkinoilla ja kuitenkin juuret syvällä alueellamme“,

pääministeri Kretschmann sanoi.

Sivu 2 / 6



Huolellisuus, tarkkuus ja yksityiskohtien huomioiminen ovat tarpeen,

jotta pysyy aina ratkaisevan askeleen kilpailijoiden edellä. Oikein

harkittu yksityiskohta voi pelastaa ihmishenkiä turvallisuustekniikan

kaltaisella alalla. "Viime vuonna tekemälläni yritysvierailulla sain itse

hyvä kuvan siitä, miten monimutkainen aihe tehtaan turvallisuudesta

on tullut digitalisaation ja Industrie 4.0:n aikakaudella“, pääministeri

totesi. Tarvitaan älykkäitä antureita ja muita ratkaisuja, jotta ihmiset

ja koneet voivat toimia yhteistyössä.

Huolellisuus ja tarkkaavaisuus eivät rajoitu Pilzissä pelkästään

tekniikkaan, vaan ovat vähintään yhtä tärkeitä hyvän työympäristön

ja työilmapiirin kannalta. "Renate Pilz yrittää aina olla valmis

kuuntelemaan työntekijöidensä henkilökohtaisia ongelmia, koska

hän haluaa säilyttää perheyrityksen perheenomaisuuden myös

globaalina toimijana“, Kretschmann sanoi. "Pilz luo arvoa toimimalla

arvojensa mukaisesti."

Tutkimus ja kehitys sekä koulutus ja jatkokoulutus ovat Pilzille

ratkaisevia komponentteja. Näin Renate Pilz osallistuu myös

poliittiseen koulutuskeskusteluun, esimerkiksi toimissaan katolisten

yrittäjien yhdistyksessä. "Maailmanlaajuisesti toimivana yrittäjänä

hän edistää myös konkreettisesti koulutusmahdollisuuksien

paranemista maailmanlaajuisesti“, Kretschmann sanoi. Esimerkiksi

vieraillessaan Etelä-Intiassa hän käynnisti yhdessä intialaisen papin

kanssa avustusprojektin, joka tarjoaa alempien kastien vähäosaisille

lapsille paremmat mahdollisuudet koulutukseen.

"Renate Pilziä kuvaavat parhaiten sanat rohkeus ja

yrittäjähenkisyys, ahkeruus ja velvollisuudentunto, kiinnostus

tekniikkaan ja innovaatioihin sekä suuri perherakkaus, sosiaalinen

vastuuntunto ja vahva katolinen usko“, pääministeri Kretschmann

päätti.
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Lehdistötiedotteeseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa suoraan

Baden-Württembergin pääministeriölle: Richard-Wagner-Straße 15 ·

70184 Stuttgart · Puhelin 0711 2153-222 · Faksi 0711 2153-480 ·

pressestelle@stm.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.de · www.stm.baden-wuerttemberg.de
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Yhteystiedot

Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-7009

Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Lehdistösuhteet

Itävalta

Puhelin: +43 1 7986263-13

Sähköposti: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Lehdistösuhteet

Sveitsi

Puhelin: +41 62 88979-33

Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 84471
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Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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