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SOCOMEC

De voldoening van onze klanten is de basis van de 
groepsstrategie.

Geheel onze organisatie is gericht op deze voldoening 
en beoogt aangepaste oplossingen voor te stellen, 
innoverend in de volgende gebieden :

• de beschikbaarheid,

• de controle,

•  van de veiligheid voor laagspannings elektrische 
energie.

Dit alles, met het strikste respect voor de milieu- 
normen.

Als voorstander van een duurzame en harmonieuze 
ontwikkeling, wenst onze groep onafhankelijk te blijven.

Hij steunt daarvoor op zijn privé-aandeelhouderschap 
welke hem de garantie geeft voor de beheersing van 
beslissingen omtrent rendabele groei en waardecreatie 
op lange termijn.

Bewust dat ons slagen ook bepaald wordt door de 
betrokkenheid en de werkvreugde van onze Human 
Ressources, verkiezen wij werkrelaties gebaseerd op 
de notie van het « contract » dat ons management, 
bewustgemaakt en gevormd, dient om te zetten in 
de praktijk.

Onze strategiëen voor lokale en internationale ont-
wikkeling zijn duidelijk en door iedereen gekend. Ze 
houden rekening met de realiteit op het terrein en 
worden pragmatisch aangepast.

Als verantwoordelijke onderneming streven wij ernaar 
de werkgelegenheid in onze historische Europese 
vestigingen te behouden. Om dit te bereiken, zetten 
wij volop in op de polyvalentie en de professionalisering 
van onze ressources.

Door het creëren van werkgelegendheid in de opko-
mende landen, dragen wij actief bij aan het versterken 
van de mensenrechten en van de werkgelegenheid en 
het verbeteren van het milieu.
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Onze betrokkenheid bij het 
wereld pact

SOCOMEC is ondertekenaar 
van de Global Compact 
sinds 2003.

SOCOMEC hecht aan een duurzame ontwikkeling en 
onderschrijft het "Global Compact", de internationale 
overeenkomst van de Verenigde Naties met betrekking 
tot de sociale gevolgen en de millieu-effecten van de 
globalisering.

De directiecomités en ikzelf hebben een vastbesloten 
betrokkenheid in deze.

Ivan STEYERT
Chief Executive Officer


