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Contribuímos 
para um Mundo 
mais limpo



Na Christeyns, somos uma 
família de especialistas, 
com paixão e profundo 
compromisso pela melhoria 
contínua das operações dos 
nossos clientes.

Família

Especialistas

Paixão

Melhoria Contínua

A NOSSA MISSÃO OS NOSSOS VALORES



FAMÍLIA ESPECIALISTAS

Respeito pelo outro e pelo meio 
ambiente

Comportamento profissional

Comunicação aberta e construtiva Conhecimento técnico 

Uma equipa positiva e forte Partilhamos conhecimento 

Tratamos os nossos colegas, parceiros e clientes com 

respeito, damos prioridade à saúde e à segurança 

e criamos um ambiente honesto e integrador, onde 

todos somos facilmente acessíveis.  

Nós não falamos por falar, estamos comprometidos 

em oferecer soluções com qualidade. 

Estabelecemos metas desafiadoras e 

dedicamo-nos a ajudar e apoiar os nossos clientes 

de forma competente e com foco contínuo.

Queremos dar voz a todas as pessoas com um estilo 

de comunicação aberto e direto, em que as pessoas 

possam falar livremente. Também nas nossas 

parcerias, o feedback contínuo e a comunicação 

transparente são valores fundamentais.

Os nossos colaboradores estão comprometidos 

com a sua formação e desenvolvimento contínuo. 

Seguimos as tendências e as tecnologias da nossa 

indústria e, juntamente com nossos clientes e 

parceiros, oferecemos soluções personalizadas 

para nos anteciparmos à concorrência.

O apoio, o reconhecimento e a valorização do 

trabalho estão na base de uma equipe forte. Damos 

tudo pelos objetivos de equipa e incentivamos o 

espírito empreendedor.

A partilha de conhecimento e a colaboração entre 

equipas resultam em soluções profissionais de alto 

nível e uma forte colaboração, quer interna, quer 

externa.



PAIXÃO MELHORIA CONTÍNUA

Uma forte atitude direcionada para 
solução

Uma mentalidade desafiadora

Como parceiro confiável para nossos clientes, 

queremos ir mais além. Suporte contínuo e 

otimização, e metas desafiantes são os alicerces 

das nossas parcerias.

Ser crítico e aberto a soluções alternativas, 

faz-nos avançar. Identificamos ativamente as 

oportunidades para melhorar e continuar a crescer.

Uma paixão partilhada
É a paixão pelo trabalho, pela empresa e pela higiene 

que nos conecta. A autenticidade, o positivismo e 

o entusiasmo aumentam ainda mais essa paixão. 

Estamos comprometidos em cumprir os objetivos 

de equipa e queremos trabalhar em conjunto 

com os nossos clientes para entender melhor as 

necessidades e preferências.


