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De la concept la proiectare și până la realizarea diverselor proiecte: acesta este pachetul global pe care Jan De Nul Group îl oferă clienților.
Lucrăm întotdeauna în condiții de siguranță, în mod etic și în spiritul responsabilității sociale, respectând legislația corespunzătoare,
drepturile universale ale omului și mediul. Cu proiectele noastre, creăm posibilități suplimentare de pe urma cărora pot beneficia și
comunitățile locale.

→

VIZIUNEA NOASTRĂ

Oameni: Crearea unui mediu de lucru sigur și securizat pentru toți cei care lucrează pentru Jan De Nul Group, acordând atenție sănătății lor
fizice și mentale.
Planetă: Preocuparea pentru mediu și limitarea amprentei noastre ecologice.
Clienți: Suntem partenerul prin excelență, prin competențe excelente și un angajament puternic.
Comunitatea locală: Contribuția la dezvoltarea durabilă și la bunăstarea generală.
Furnizori și subcontractanți: Cooperarea cu aceștia și sprijinirea lor în vederea alinierii la politica și standardele noastre.
Organizația noastră: Depunerea eforturilor pentru îmbunătățirea continuă și creșterea durabilă, prin învățare și inovare.

→

STRATEGIA NOASTRĂ

Să devenim mai puternici din punct de vedere organizatoric investind în oameni cu o pregătire mai solidă și mai bună și dezvoltând astfel
o forță de muncă dedicată, competentă și responsabilă față de mediu. Cu ajutorul unui bun control operațional, ajungem mereu la rezultate
optime.
Derulăm proiecte într-o manieră excelentă datorită unei conduceri proactive și responsabile care prevede și comunică așteptări clare,
stabilește standarde înalte, gestionează performanțele și susține dezvoltarea echipelor. Oferim, în acest sens, mijloacele necesare și
sistemele de management ușor de folosit pentru a ne realiza viziunea.
Stimularea conștientizării riscurilor printr-o mai bună înțelegere a acestora și punerea accentului pe riscurile majore. Identificăm
riscurile strategice, financiare, operaționale și cele legate de respectarea obligațiilor, pe care apoi le evaluăm și le abordăm în detaliu.
Lecțiile învățate sunt comunicate în cadrul întregii organizații. Un control operațional solid constituie baza pentru siguranță.
Prevenirea poluării și limitarea fluxurilor de deșeuri. Depunem în permanență eforturi pentru un consum scăzut de energie și căutăm
mereu posibilități de a trece la energia verde, atunci când se poate.
Îndeplinim cerințele specifice ale clienților noștri, standardele de calitate în vigoare și legislația și reglementările locale, naționale,
internaționale și maritime.
Achiziții sustenabile și întreținerea unor relații bune cu furnizorii și subcontractanții, favorabile pentru ambele părți. Urmărim în
permanență nevoile și beneficiile partenerilor noștri.

Aplicând în mod ferm această politică, Jan De Nul Group își va dezvolta statutul de expert de top în lucrările de dragare și de mediu,
construcții civile și offshore services.
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