Bijdragen aan
een schonere
wereld

ONZE MISSIE

Bij Christeyns zijn we een
familie van experts, met
passie en toewijding om de
activiteiten van onze klanten
continu te verbeteren.

ONZE WAARDEN

Familie
Expertise
Passie
Continue verbetering

Familie

Expertise

Respect voor elkaar en onze omgeving

Professioneel

We behandelen onze collega’s, partners en klanten

We voegen daad bij woord en streven naar

met respect, geven prioriteit aan gezondheid

kwalitatieve oplossingen. We stellen uitdagende

& veiligheid en creëren een eerlijke, integere

doelen en zijn toegewijd aan onze klanten, wij zijn

werkomgeving, waar we voor iedereen makkelijk

er altijd voor de juiste hulp ondersteuning.

benaderbaar zijn.

Een positief en sterk team

Kennis delen

Ondersteuning, erkenning en waardering liggen

Het delen van kennis en de samenwerking tussen

aan de basis van een sterk team. We gaan 100%

multidisciplinaire teams resulteren in professionele,

voor onze gezamenlijk doelen en stimuleren

hoogwaardige oplossingen en een nauwe

ondernemersgeest.

samenwerking, zowel intern als extern.

Open en constructieve communicatie

Technische expertise

Onze communicatiestijl is open en direct, wij

Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling en

geven onze mensen de ruimte om vrijuit hun

training van onze mensen. We volgen trends en

mening te geven. Ook in onze partnerships zijn

technologieën en bieden oplossingen op maat om

continue feedback en transparante communicatie

de concurrentie, samen met klanten en partners,

kernwaarden.

een stap voor te blijven.

Passie

Continue verbetering

Een gedeelde passie
Passie voor het vak, het bedrijf en hygiëne verbinden

Een sterke oplossingsgerichte
houding

ons. Authenticiteit, positiviteit en enthousiasme

Als betrouwbare partner gaan we graag een

versterken onze passie. We zijn betrokken
professionals, die dezelfde doelen nastreven en nauw
samenwerken met onze klanten om de behoeften en
voorkeuren beter te begrijpen.

stapje verder voor onze klanten. Voortdurende
ondersteuning en optimalisatie en uitdagende
doelen zijn de bouwstenen van onze
samenwerkingen

Een uitdagende mentaliteit
Kritisch zijn en open staan voor alternatieve
oplossingen brengt ons verder. We zoeken actief
naar mogelijkheden voor verdere verbetering en
groei.

