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Etický kodex Burg Groep

Prohlášení naší výkonné ředitelky
Vážení kolegové,

jsme předním evropským výrobcem a mezinárodním dodavatelem fermentovaných octů, sirupů
a tekutých čisticích prostředků pro domácnost.
Ve spolupráci s našimi obchodními partnery a s využitím znalostí našich trhů a produktů usilujeme
o inovativní, udržitelná, logistická a specifická řešení.
Díky našemu nadšení a podnikatelskému duchu vytváříme hodnotná řešení za dostupné ceny.

Tyto věty vyjadřují naši identitu a naši vizi. Říkají nám, kdo jsme a o co usilujeme, ale také jak toho
chceme dosáhnout. Naše hodnoty „Profesionálnost, Spolupráce, Podnikavý duch a Udržitelnost“ jsou
v nich obsaženy a vystihují tak naši strategii WISER. Základem pro naše hodnoty a naši strategii je
skutečnost, že jsme rodinnou společností s dlouhodobou vizí do budoucnosti. Do budoucnosti, ve
které nejenže hrajeme roli my, ale hrají ji i naše děti a děti našich dětí.
S růstem společnosti je pro nás stále důležitější si uvědomit, co je WISER přístup k práci. Je nezbytné,
aby každý jednotlivec v naší společnosti tuto vizi sdílel s námi. Je pro nás také nezbytné, aby naši
externí partneři věděli, jakým způsobem podnikáme.
Proto jsme se rozhodli tento WISER způsob k práci sepsat a definovali jsme náš vlastní Etický kodex.
Kodex Vám na následujících několika stranách bude představen a já bych Vás ráda požádala, abyste
tento Kodex používali jako vodítko pro WISER přístup k práci.

S pozdravem,
Patricia Surendonk
Výkonná ředitelka
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Úvod
Burg Groep je rodinnou společností, předním evropským výrobcem a mezinárodním dodavatelem
fermentovaných octů, sirupů a tekutých čisticích prostředků pro domácnost. Naše produkty
dodáváme, primárně pod soukromou značkou, supermarketům, cateringovým společnostem,
výrobcům nakládané zeleniny, zavařenin a omáček a dalším mezinárodním zákazníkům, především
v Evropě, ale také v jiných částech světa. Naše aktivity můžeme rozdělit do následujících odvětví:
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Potraviny
o Ocet
o Sirupy
Nepotravinářské zboží
o Automobilový průmysl
o Čisticí prostředky

Etický kodex Burg Groep

Naše hodnoty
Nejenže jsou naše hodnoty základem toho, co děláme a o co usilujeme, také ukazují, jak bychom toho
chtěli dosáhnout. Tyto hodnoty jsou: Profesionálnost, Spolupráce, Podnikavý duch a Udržitelnost a
vyjadřují naši firemní strategii WISER.

Profesionálnost – Dodržujeme naše sliby
Produkt, službu nebo činnost dodáváme na deklarované úrovni, opakovaně, nezávisle na situaci a stále
se v této oblasti rozvíjíme. Výsledkem je, že jsme spolehlivými, čestnými partnery a odborníky v našem
odvětví. Tím myslíme, že „Dodržujeme naše sliby“.

Spolupráce – Ve spojení je síla
Při našich činnostech spolupracujeme, usilujeme o dohodnuté a společné cíle a díváme se na věc
z různých úhlů. Díky uznání, úctě, radosti, čestnosti a partnerství vytváříme synergie, které nám
umožňují dosáhnout více. Tím myslíme, že „Ve spojení je síla“.

Podnikavý duch – Dlouhodobý růst předčí krátkodobé zisky
Optimalizujeme firemní prostředky, aby pro společnost vytvářely přidanou hodnotu nad rámec
stanovených standardů a postřehů. Díky kreativitě, obětavosti, nadšení a orientaci na řešení jsme při
inovacích flexibilní. Výsledkem je dlouhodobý růst, který je naším cílem jako rodinné společnosti. Proto
investujeme do našeho personálu, našich znalostí a našeho vybavení. Tím myslíme, že „Dlouhodobý
růst předčí krátkodobé zisky“.

Udržitelnost – Jednej odpovědně, mysli udržitelně.
Vyvíjíme plány a implementujeme činnosti v souladu s naší obchodní strategií a politikou, s ohledem
na dlouhodobé důsledky pro naše zaměstnance, planetu a zisk. Odpovědný přístup nám umožňuje
vyhovět našim potřebám bez kompromisů tak, aby i budoucí generace mohly vyhovět svým vlastním
potřebám. Tím myslíme „Jednej odpovědně, mysli udržitelně“.
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Náš Etický kodex
Tato kapitola obsahuje Etický kodex společnosti Burg Groep. Zásady našeho Kodexu vychází z našich
hodnot a jsou uceleně začleněny do naší firemní strategie. Kodex je závazný pro všechny zaměstnance
společnosti Burg Groep a pro všechny její pobočky. Očekáváme také, že naši obchodní partneři budou
dodržovat stejné nebo odpovídající zásady.

Dodržujeme právní předpisy
Jako profesionální společnost dodržujeme zákony a nařízení vydaná příslušnou vládou. Díky tomu jsme
společensky odpovědní, jsme spolehlivým obchodním partnerem a zaměstnavatelem. Dodržování
právních předpisů je stěžejní pro všechno, co děláme.

Zajišťujeme bezpečné produkty, procesy a
pracovní prostředí
Ručíme za to, že produkty, procesy a pracovní prostředí jsou bezpečné, a zaručujeme bezpečnost
našich zákazníků a zaměstnanců. Díky nadšení a oddanosti pro naše produkty z nich naši zákazníci
mohou mít bezstarostnou radost. Spotřebitelé si zaslouží mít z našich produktů radost bez pochyb
o bezpečnosti nebo kvalitě produktu. Naši zaměstnanci i všichni pracovníci v našich dodavatelských
řetězcích mají právo na práci v bezpečném prostředí s bezpečnými procesy bez poškozování jejich
zdraví.
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Navzájem se respektujeme a jsme ohleduplní
k životnímu prostředí
Prohlašujeme, že všechny lidské bytosti si zaslouží být svobodné a sobě rovné v důstojnosti. Vzájemná
úcta na pracovišti zajišťuje příjemné pracovní prostředí a je výhodou pro všechny. Protože působíme
ve světě, ve kterém hrajeme pro budoucí generace určující roli, respektujeme životní prostředí a
bereme naši odpovědnost vážně. Řídíme se a respektujeme zásady iniciativy Global Compact OSN a
zároveň také zásady Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce (MOP).
Očekáváme, že stejné zásady budou uplatňovány v rámci celého našeho dodavatelského řetězce.

Podnikáme zodpovědně a obchodujeme
férově
Jsme rodinnou společností a spolehlivým obchodním partnerem, zaměřujeme se na dlouhodobou
kontinuitu. Abychom toho dosáhli, zásadní význam pro nás mají dlouhodobé vztahy a spolupráce
s našimi obchodními partnery, proto podnikáme odpovědně. To se týká všech vztahů v rámci našeho
dodavatelského řetězce. Řídíme se a respektujeme zásady iniciativy Global Compact OSN a „Směrnice
pro nadnárodní podniky“ ustanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
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Reference
Organizace Spojených národů: Global
Compact
www.unglobalcompact.org
Organizace Spojených národů: Všeobecná
deklarace lidských práv

Mezinárodní organizace práce (MOP)
www.ilo.org
OECD: Směrnice pro nadnárodní podniky
www.oecd.org/corporate/mne/

www.un.org/en/documents/udhr

Ocet  Sirupy  Automobilový průmysl  Čisticí prostředky
Burg Groep B.V.
Marconistraat 26
1704 RG Heerhugowaard
Nizozemsko

T +31 (0) 72 5717944
F +31 (0) 72 5743470
Zápis v obchodním rejstříku č.
37039918
info@burggroep.com
www.burggroep.com

