
Gedragscode van de Autajon Groep 
 

“Een woord van de CEO" 

Dankzij de dynamische en voortdurende groei is Autajon Group vandaag een van de wereldleiders 
op dit gebied.

Dit succes is het resultaat van toegewijde teams, die onze waarden naleven, met erkende knowhow 
en interpersoonlijke vaardigheden.

Trots op onze producten en ons bedrijf, ten dienste van onze klanten, maken het tot een erezaak om 
te werken met integriteit, respect voor mensen, het milieu, wet- en regelgeving.

Onze gedragscode is een herinnering aan deze principes, die ieder van ons moet weten, begrijpen 
en dagelijks toepassen.
 

Gérard AUTAJON



Strekking ?
 
Deze gedragscode is van toepassing op al onze werknemers, inclusief onderaannemers 
en elke persoon die namens Autajon optreedt, ongeacht de arbeidsovereenkomst of 
statuspositie.

Hoe deze gedragscode te gebruiken? 

Gedeeld en uitgelegd aan elke werknemer wanneer ze worden aangenomen en het bedrijf ontdekken, zou 
deze code ons in staat moeten stellen om onszelf de juiste vragen te stellen in onzekere of twijfelachtige 
situaties en zo ervoor te zorgen dat we de juiste keuzes maken. Naast dit document kunnen we vertrouwen 
op specifiek beleid en vragen stellen aan de groepsreferenties voor elke functie of voor elk land.

Als een werknemer met een probleem wordt geconfronteerd of te goeder trouw 
gelooft dat de code niet wordt gerespecteerd, moet hij of zij dit melden op de 
manier die hem het meest geschikt lijkt.

Daartoe kan hij of zij zijn of haar directe leidinggevende of Personeelszaken 
inlichten.

Elke klokkenluider die te goeder trouw handelt, mag niet worden gestraft, 
gediscrimineerd of vergeld, ook niet als de gerapporteerde feiten onjuist zijn. 

Hoe een probleem melden? 

Het is mogelijk dat de richtlijnen in deze code afwijken van de 
wetgeving van een land. In dit geval zal het hoogste regelniveau 
prevaleren. 



Respect en bescherming van mens en milieu: 
Onze medewerkers zijn onze kostbaarste hulpbron en in overeenstemming met de Universal 
Declaration of Human Rights en de International Labour Organisation (ILO) Conventies, 
erkennen we het belang dat alle medewerkers hun collega's moeten respecteren. We staan 
geen enkele vorm van discriminerend gedrag, intimidatie of slachtofferschap toe. Werknemers 
moeten ons beleid inzake gelijke kansen naleven in alle aspecten van hun werk, van werving en 
evaluatie van prestaties tot interpersoonlijke relaties.  

Verbied bovendien elk gedrag dat iemands waardigheid schendt en 
gelijke kansen bevordert; 

Tolereer geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie, verbied 
kinderarbeid of dwangarbeid;

Garandeer de veiligheid en bescherming van onze werknemers en 
bevorder het creëren van een goed werkend milieu;

Beschermen van de persoonlijke gegevens van onze werknemers en ze 
verwerken alleen binnen de grenzen van de geldende wetgeving.

Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we goederen en middelen om de ecologische voetafdruk van 
onze producten en activiteiten in de waardeketen te minimaliseren. 

Integriteit in de bedrijfsvoering: 

  

We verbieden omkoping ten behoeve van een externe of interne partij of corruptie; 

we gebruiken de activa en middelen van het bedrijf op verantwoorde wijze. 

Bovendien zijn alle werknemers verantwoordelijk voor het beschermen van deze 
activa en middelen tegen verlies, diefstal,  ongeautoriseerd gebruik, schade of 
vernietiging. Het is verboden om deze activa of middelen te gebruiken tegen de 
belangen van onze Groep.

Alle werknemers moeten zich houden aan het huidige beleid met betrekking tot het 
gebruik, de toegang en de beveiliging van computergegevens en professionele 
informatiesystemen.

We concurreren eerlijk,  in overeenstemming met het internationale 
handelsrecht en antitrustwetten;

we vermijden en beheren potentiële belangenconflicten. Elke werknemer 
moet uitsluitend werken voor de belangen van de Groep, zonder op 
ongepaste wijze te worden beïnvloed door persoonlijke belangen.

Het is bijvoorbeeld verboden om geld, geschenken, entertainment of 
voordelen met meer dan een lage waarde van concurrenten, klanten of 
leveranciers  van  de  Groep  te  accepteren.  Het  is  verboden  om  
bedrijfseigendommen of gereserveerde informatie te gebruiken voor 
persoonlijke doeleinden of voor externe activiteiten. Het is verboden om 
een professionele of  adviserende activiteit  uit  te oefenen met een 
concurrent, leverancier of klant. 

Autajon Group moet het vertrouwen behouden dat het heeft gecreëerd met zijn partners, klanten en 
leveranciers, door zijn professionaliteit en eerlijk en ethisch bedrijfsbeheer:
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Integriteit in het gebruik van bedrijfsinformatie: 

Onze inzet is om de waardecreatie en ontwikkeling van de Groep op lange termijn te maximaliseren, in 
het belang van alle betrokkenen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we onze concurrentiepositie, 
reputatie en imago beschermen en behouden: 

De Gedragscode van de Autajon Groep herinnert aan principes die altijd al in het DNA aanwezig zijn en 
benadrukt de regels die voor haar belangrijk zijn. Het beantwoordt echter niet alle gevallen en vervangt 
niet het gezond verstand van elke persoon in moeilijke situaties. In elk geval moet elke werknemer vragen 
stellen in geval van twijfel over hoe te reageren op deze situaties. 

Ieder van ons moet ernaar streven om gevoelige gegevens en informatie te beschermen en alles 
afwijzen dat onze Groep kan schaden. In het bijzonder wordt werknemers gevraagd om 
documenten niet toegankelijk of computers ontgrendeld te laten, om de nodige back-ups te 
maken om ervoor te zorgen dat de Groep op de juiste manier gebruik maakt van kennis en om 
informatiesystemen te beschermen in overeenstemming met onze charter vour het gebruik an 
informatiesystemen.

We moeten ons positieve imago en onze reputatie bij onze klanten, medewerkers en kandidaten 
behouden.  Daarom moeten werknemers  sociale  media  (privé of  professioneel)  op een 
verantwoorde en geschikte manier gebruiken. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen 
communiceren over de Groep, haar activiteiten of producten. 

Version 1, Septembre 2019

Dit zijn de ingrediënten van ons "succesverhaal".
Veel meer dan een indruk, deze Alchemy rijmt op passie! 




