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RESUMO EXECUTIVO
NODUST surge e faz parte de uma constante evolução e otimização dos seus processos para continuar a responder à confiança em nós depositada pelos
nossos clientes. Atualmente conta com uma equipe multidisciplinar de Engenheiros Civis, Mecânicos, Informática e Assistentes especializados com vasta
experiência na resolução de problemas agregando valor ao seu produto.

NOSSA MARCA
Obter, com a ajuda de nossos profissionais e a confiança de nossos clientes, serviços completos e soluções inovadoras para o mercado voltadas à
proteção da saúde na indústria de mineração e construção civil. Alcançar a excelência em processos com técnicas e tecnologias de ponta que garantam a
satisfação do cliente como empresa comprometida com o benefício social e com o meio ambiente.

VISÃO
“Ser uma empresa líder na criação de tecnologias inovadoras em todo o mundo que se adaptem às necessidades de cada empresa, criando valor para
os nossos parceiros, associados, colaboradores, clientes e sociedades onde operamos”

MISSÃO
“Desenvolvemos soluções tecnológicas para cuidar da saúde, otimizando processos e gerando valor para nossos usuários e seus colaboradores,
entregando alternativas eficientes e inovadoras. Para isso há anos desenvolvemos rígidos protocolos de trabalho que garantem excelentes resultados graças a
uma estrutura interna de sólidos valores que nos permitem gerar confiança, lealdade e honestidade entre os nossos colaboradores e os seus familiares,
consolidando-nos em produtos de qualidade para os nossos clientes. "

VALORES
Nossa empresa é regida pela manutenção de uma forma sólida de trabalho baseada na honestidade e baseada em 3 conceitos-chave:
COERÊNCIA, MEMÓRIA E CONSEQUÊNCIAS:
Entendemos que:
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A consistência deve ser buscada e protegida.
A memória deve ser cuidada e protegida.
Finalmente, as consequências devem ser assumidas, reparadas e compensadas.

ENTRE EM CONTATO
WEB SITE
www.nodust.cl
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Silicon Valley, EE.UU.
Valparaíso, Chile
Santa Fe, Argentina
Paraná, Brasil
Guayas, Ecuador
Montevideo, Uruguay
CDMX, México
Tel Aviv, Israel

