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ETHICS & INTEGRITY

ETHISCH EN INTEGER

We can be trusted to do what is right.
Our Code of Business Conduct and Ethics
guides our decisions and actions.

Wij zijn betrouwbaar.
Onze gedragscode leidt ons
bij het nemen van beslissingen.

STRONG THROUGH DIVERSITY

STERK DOOR DIVERSITEIT

We encourage and embrace our diversity
of culture, language, origin and thought.
Our differences define but do not divide us;
our common interests unite us. From the
many, we are one.

Wij omarmen de diversiteit van cultuur,
taal, origine en denken. Onze verschillen
geven kleur en dragen bij aan ons gemeenschappelijk doel. Velen vormen één.

SERIOUS ABOUT
SUSTAINABILITY
We honor our history as we focus on
our future. We use financial, natural and
human resources wisely.

COMMITTED TO
CONTINUOUS IMPROVEMENT
We always look for ways to make our
work, our products, our services and
our Company better. And share this
with our partners.

WIJ NEMEN
DUURZAAMHEID SERIEUS
Met eerbied voor het verleden kijken
we naar de toekomst. Maken verstandig
gebruik van financiële, natuurlijke en
menselijke bronnen.

CONTINU VERBETEREN
We zoeken doorlopend naar manieren om
ons werk, onze producten, onze diensten
en ons bedrijf beter te maken. En delen
dat met onze relaties.
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THE
STANDARDS
WE HOLD FOR
OURSELVES

ONZE
NORMEN

PERSONAL
ACCOUNTABILITY

PERSOONLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID

Energyra is known for integrity.
Our people - straightforward, intelligent
and reliable – reaffirm our reputation
every day with their every action.

Energyra staat bekend om haar integriteit. Onze mensen - oprecht, intelligent en
betrouwbaar - bevestigen onze reputatie
dagelijks in hun werk voor opdrachtgevers.

RESPECT OTHERS

RESPECTEER ANDEREN

We treat people the way we would like
to be treated ourselves while being
respectful of their cultural norms.

Wij behandelen mensen op de manier
waarop we zelf behandeld willen worden,
met respect voor culturele normen.

BE PART OF THE SOLUTION

ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING

When we see something that needs to
be done, we do it. When an issue arises,
we work together towards a resolution.
We put Company goals ahead of our
personal agendas in the workplace.

Als we iets zien wat moet gebeuren doen
we het. Als er een probleem is werken
we samen aan de oplossing. Op het werk
staan de bedrijfsdoelen boven de persoonlijke agenda van het individu.
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CUSTOMERS

Customers are our first priority.
Without them, we have no Company.

EXPECT EQUAL TREATMENT

BUILD IN QUALITY

We constantly evaluate all aspects of the
products and services that we purchase.
We expect quality at a fair cost.

Quality is our hallmark. Each of us takes
responsibility for it.

REMAIN FREE OF OBLIGATION

REMAIN ABOVE REPROACH

We do not accept lavish entertainment
or excessive gifts from suppliers.

We compete honestly and adhere
to the highest standards of conduct.

MEET AND EXCEED
OUR CUSTOMERS’ NEEDS
We listen to our customers to learn about
their challenges and help them determine
their best solutions. We deliver products
and services at fair value.

MAINTAIN OUR
COMPANY’S REPUTATION
The companies with the highest standards
provide the highest returns. We will continue to be one of those companies.

SUPPLIERS
Energyra’s suppliers are essential;
they provide the materials and services
that keep our business running.

THE SUPPORT WE EXPECT
FROM OUR COMPANY
We have certain expectations of
the Company, and it is our Company’s
obligation to do its best to fulfill
those expectations.

COMFORT
Safeguarding the health and welfare of
our people is fundamental. The Company
is committed to providing a safe and
attractive working environment.

CAREER OPPORTUNITIES
The Company will be mindful of
career opportunities within Energyra
for its employees.

CULTIVATE SUPPLIER LOYALTY
We treat our suppliers as
vital partners to our business.
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OPDRACHTGEVERS

Onze opdrachtgevers genieten onze prioriteit. Zonder hen hebben we geen bedrijf.

BOUWEN AAN KWALITEIT
Kwaliteit is ons kenmerk. Ieder van ons
neemt daar de verantwoordelijkheid voor.

ONBESPROKEN GEDRAG
We concurreren altijd eerlijk en gedragen ons volgens de hoogste normen en
waarden.

VOLDOEN AAN- EN OVERTREFFEN
VAN VERWACHTINGEN

LOYALITEIT AAN LEVERANCIERS
Wij behandelen onze leveranciers als vitale
partners voor ons bedrijf. We verwachten
gelijke behandeling. We kijken doorlopend
naar alle aspecten van de producten en
diensten die we inkopen als onderdeel van
ons proces en aanbod. We verwachten
kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

GEEN VERPLICHTINGEN
We staan niet open voor uitbundig vermaak
of geschenken van onze leveranciers.

MEDEWERKERS

We luisteren naar onze opdrachtgevers
om de best beschikbare oplossingen voor
te stellen. We leveren producten en diensten tegen een ‘fair-price’.

Medewerkers hebben verwachtingen van
het bedrijf. Het is de taak van ons bedrijf
om haar best te doen die verwachtingen
waar te maken.

ONZE REPUTATIE BEWAKEN

COMFORT

Bedrijven met de hoogste doelen presteren het best. Wij zetten alles in het werk
om tot die categorie bedrijven te blijven
behoren.

Verantwoorde omgang met gezondheid en
welzijn van onze medewerkers is essentieel en het bedrijf legt zich toe op het
creëren van een veilige en aantrekkelijke
werkomgeving.

LEVERANCIERS
De leveranciers van Energyra zijn
essentieel: ze bieden de middelen en
diensten die van groot belang zijn voor
het bedrijf.

GROEI
Het bedrijf is attent op groei- en ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers
binnen de organisatie.
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