Sajtóközlemény
A vákuumspecialista Leybold UK felkerült a Composites UK
2022 Industy Awards jelöltek listájára
Egyesült Királyság 2022. október – A chessingtoni székhelyű Leybold UK
bejutott a Composites UK 2022 Industry Awards szűkített listájának
társadalmi hatások kategóriába. Az iparszövetség célja, hogy elismerje
azokat a cégeket, amelyek eredményei javítják az emberek életét és
támogatják a társadalmat. A kompozitiparban tevékenykedő vállalatokat
díjazzák kitüntetésképpen az Egyesült Királyságban.
Elkötelezettség a befogadás és a jólét iránt
Az idei Industry Award a Social Impact kategóriában olyan cégek és alkalmazottjaik
jelentkezhetnek, amelyek különös elkötelezettséget vállaltak a sokszínűség, a
befogadás, valamint a mentális egészség és jólét. Ian Dorman, Leybold UK vezérigazgató
azt mondja: „Sokat jelent a csapatnak és nagyon fontos elismerés a jóléti
kezdeményezéseinknek az ebben a kategóriában való jelölés, amely elismeri a különösen
ezeken a területeken tett erőfeszítéseinket.

A befogadó, üdvözlő kultúra
„Egyedül a kiválasztás igazolja elkötelezettségünket a fenntartható munkavégzés iránt”
hangsúlyozza HR Sarah Cogswell menedzser, ”Támogatjuk munkatársainkat azáltal, hogy
elősegítjük a befogadásukat olyan kultúrával, ahol szeretettel várják őket, hogy teljes
személyiségüket munkába vigyék.” Az Industry Award a Social Impact kategóriában a
Leybold UK számára is nagy ösztönzés, hogy következetesen ezen az úton kell
haladnunk.

A nyertesek kiválasztása 2022. november 2 -án kerül kihirdetésre
A díj nyerteseit a National Motorcycle Museum díjátadó vacsoráján hirdetik ki
Birminghamban 2022. november 2-án. Az esemény egybeesik az Advanced Engineering
Show 2022-vel, ahol a szomszédos Birmingham NEC-ben a Leybold UK állít majd ki. A
Leybold csapata szeretettel várja a Birmingham NEC-be látogatókat a Q130 lelátón.

A vákuumrendszereket számos folyamatban használják
A Leybold vákuumszivattyúkat, alkatrészeket és rendszereket tervez és gyárt, amelyek
létrehozzák a félvezetők ipari gyártásához szükséges gyártási feltételeket,
adathordozókat, kijelzőket, bevonatos építészeti üvegeket és napelemeket. Vákuumos
rendszereket használnak többek között az acél finomításban, valamint az élelmiszerek
feldolgozásában és csomagolásában. A vákuum is nélkülözhetetlen tömegspektrométerek
és elektronmikroszkópok működéséhez, valamint a modern kutatás-fejlesztés szinte
minden területén.
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A Leyboldról
A Leybold az Atlas Copco Vákuumtechnika üzletágának része, és fejlett vákuummegoldások széles skáláját
kínálja gyártási és elemzési folyamatokhoz, valamint kutatási célokra. Az alapvető képességek a vákuum
létrehozására és a feldolgozási gázok elszívására szolgáló alkalmazás- és ügyfélspecifikus rendszerek
fejlesztésére összpontosulnak. Alkalmazási területei a másodlagos kohászat, hőkezelés, autóipar,
bevonattechnológiák, szoláris és vékony filmek, például kijelzők, kutatás-fejlesztés, elemző műszerek,
élelmiszerek és csomagolások, valamint sok más klasszikus ipari folyamat.

Az Atlas Copco Csoportról
Ipari ötleteink lehetővé teszik ügyfeleink számára a növekedést és a társadalom előremozdítását. Így
teremtünk egy jobb holnapot. Az Atlas Copco egy globális ipari csoport, amelyet 1873-ban alapítottak
Stockholmban. 2020-ban 100 BSEK (10 BEUR) bevételünk volt, év végén pedig körülbelül 40 000
alkalmazottunk volt.

További információért kérjük látogasson el:
www.atlascopcogroup.com
Amtsgericht Köln, HRB-Nr. 26670, Finanzamt Köln-Süd, Steuer-Nr. 219/5824/2758, UST-Ident-Nr. DE
174555805 Geschäftsführer: Axel Guddas, Torsten Beyer, Thomas Sogalla Aufsichtsratsvorsitzender:
Henk Brouwer

