
Betrokkenheid

We erkennen het belang van het menselijk leven en het belang om leiders te 

zijn in de bescherming van het milieu. Alles wat we doen moet altijd worden 

gedaan met een duidelijke focus om ervoor te zorgen dat onze acties de 

veiligheid en kwaliteit van leven van onze klanten, medewerkers, leveranciers, 

aandeelhouders en gemeenschappen verbeteren. We zullen nooit concessies 

doen aan deze waarde om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om de 

wereld waarin we allemaal leven te verbeteren. Onze leiders zorgen voor het 

welzijn van onze werknemers, zowel fysiek als mentaal door consequent een 

veiligheidsbenadering te ontwikkelen en te cultiveren en nooit de veiligheid in 

gevaar te brengen . Leiders zijn enthousiast over het volledig ondersteunen van 

de duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons bedrijf. 

We komen onze verplichtingen na, het is een integraal onderdeel 

van wie we zijn. We nemen de verantwoordelijkheid voor alle 

werkacties en toezeggingen door besluiten te implementeren die 

zijn overeengekomen; fouten erkennen en ervan leren zonder 

anderen de schuld te geven; en het herkennen van de impact van 

iemands gedrag op anderen. Onze leiders nemen 

verantwoordelijkheid en delen de eer waar verdiend. Leiders stellen

duidelijke verwachtingen en houden zichzelf en teamleden aan een

reeks gemeenschappelijke doelen en visie.

We zijn er trots op EnerSys te zijn. EnerSys teamleden brengen positieve 

energie door anderen te beïnvloeden door hun enthousiasme, inspiratie, 

inzet en trots. Onze omgeving stimuleert betrokkenheid en beloont 

proactieve zelfstarters die geweldige dingen bereiken. Deze energie 

creëert uitzonderlijke ervaringen voor onze klanten, medewerkers, 

leveranciers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we leven. 

Onze leiders versterken onze medewerkers door hun werk betekenis, doel 

en visie te geven en feedback te geven om hen te helpen hun 

vaardigheden te ontwikkelen. Leiders erkennen en waarderen alle 

medewerkers voor hun bijdragen aan de organisatie.

We hebben een onlesbare dorst naar verbetering in alles 

wat we doen. Ons streven naar perfectie wordt ondersteund 

door het voortdurend verbeteren van onze kennis en het 

gebruik van EnerSys Operating System (EOS) tools en 

technieken. Deze principes bepalen wie we zijn en bepalen 

ons toekomstige succes. Onze leiders zijn veranderaars die 

zich inzetten voor groei en het uitdagen van de status-quo. 

Leiders zien kansen voor verbetering en onderwijzen, 

coachen en begeleiden hun teams over de EOS-cultuur.

Al onze teamleden houden zich aan de hoogste ethische principes 

en promoten deze door middel van eerlijk, fair en transparant 

gedrag. We tonen elke dag onze integriteit door persoonlijk 

verantwoordelijk te zijn voor onze individuele acties. Over naleving 

van alle wettelijke en bedrijfsbeleidslijnen en -procedures valt niet 

te onderhandelen. Onze leiders bevorderen integriteit, vertrouwen 

en respect onder teamleden door eerlijkheid en transparantie aan 

te moedigen. Leiders zijn eerlijk en billijk tegenover alle 

werknemers en beschouwen tegengestelde standpunten eerlijk en 

waarderen bijdragen gelijkwaardig.

Onze nooit aflatende focus op innovatie en aanpassingsvermogen 

zorgt ervoor dat onze klanten uitzonderlijke waarde ontvangen van 

onze oplossingen. Deze oplossingen gaan verder dan de 

verwachtingen van onze klanten en ontsluiten nieuwe en unieke 

manieren om hun totale eigendomskosten te verlagen. Onze leiders 

bouwen een kwaliteitscultuur op die de klant verheugd en zorgt 

voor een consistente ervaring. Leiders hebben kennis van de 

beschikbare middelen, begrijpen de markt (klant en concurrent) en 

kennen onze branche.

Deze waarden worden als basis gebruikt en afgetoetst op toekomstige
talentprocessen zoals prestaties, aanwerving en andere.
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De grootste successen worden altijd behaald wanneer teams van 

individuen samenwerken. Waarheidsgetrouw communiceren, 

actief luisteren, objectief luisteren en verschillende meningen 

waarderen, vormen de basis die we allemaal gebruiken om 

respect voor elkaar te tonen. Het assisteren en ondersteunen van 

andere teamleden om problemen op te lossen en organisatie- en 

teamgerelateerde doelen te bereiken, is de kern van ons collectieve 

succes. Onze leiders geven het goede voorbeeld en bevorderen 

een inclusieve werkcultuur die een omgeving van samenwerking 

en wederzijds respect bevordert. Leiders respecteren en cultiveren 

individuele kennis, creativiteit, vaardigheden en groei.


