ATS Groep proﬁleert zich naar haar klanten en medewerkers als
een ware rots in de branding; een stabiele onderneming die met de
voeten op de grond staat en steeds benaderd kan worden. ATS Groep
weet zich te onderscheiden dankzij een kwalitatief hoogwaardige en
uiterst ﬂexibele dienstverlening. De directie van ATS Groep beoogt
een langetermijnvisie waarin het welzijn van de mens en technologie
centraal staan en dit met het besef dat veiligheid, gezondheid en
milieu steeds topprioriteit zijn.

BELEIDSVERKLARING
We erkennen het belang van overleg met onze medewerkers, klanten, leveranciers, sociale partners en andere stakeholders.
Met het oog op het waarborgen van het welbevinden van die partijen en met aandacht voor onze technologische activiteiten
hebben we de fundamenten van ATS Groep, namelijk respect, ondernemerschap, kwaliteit en diversiteit vorm gegeven. Op deze
fundamentele waarden bouwt elke onderneming en elke medewerker van ATS Groep voortdurend verder en nemen we alle
maatregelen die nodig zijn om schade aan mens, materiaal en milieu te voorkomen.

RESPECT

ONDERNEMERSCHAP

Iedereen heeft unieke vaardigheden
en wensen. De directie van ATS Groep
probeert die wensen zo goed mogelijk
in te vullen door gepaste uitdagingen en
oplossingen aan te bieden en een duidelijke
communicatie te voeren. Benaderbaar zijn
en een open dialoog voeren vinden we
daarbij erg belangrijk. Op die manier staan
we dichter bij de mensen en ontstaat er
een wederzijds respect en vertrouwen.
Een sterk engagement met onderwijs,
milieuvriendelijk transport en energieeﬃciënte oplossingen zijn enkele van onze
initiatieven op vlak van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

De ATS Groep streeft naar een
gezonde harmonie. We hanteren een
zelfde projectopbouw doorheen alle
ondernemingen, zonder de eigenheid
en vrijheid van de ondernemingen en
medewerkers uit het oog te verliezen. Dit
vereist een grote dosis vertrouwen en
zorgt voor de nodige uitdagingen. Maar
we gebruiken deze als opportuniteiten
om de kwaliteit en veiligheid steeds
te verbeteren. We streven naar een
langetermijnpartnership met onze klanten
via co-creatie: Meedenken met de klant om
samen de opdracht tot een goed einde te
brengen, daar ligt onze meerwaarde. Het is
tegelijk wat onze mensen voldoening geeft
Zo krijgt iedereen zin in ondernemen.

KWALITEIT

DIVERSITEIT

Ons vak beheersen zoals geen ander dat
kan, dat is het ultieme doel. Hiervoor zet
ATS Groep voortdurend in op doorgedreven
opleiding van haar medewerkers. In
dit kader hebben we de ATS Academy
opgericht. Hiermee borgen we niet alleen
de kwaliteit van de werkzaamheden,
maar ook de kennis en competenties van
onze medewerkers. Via een dynamisch
risicobeheersingssysteem op maat van de
organisatie streven we naar een continue
verbetering op vlak van kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu.

Onze expertise hebben we te danken aan
een grote diversiteit aan medewerkers,
competenties, klanten en omgevingen.
Het maakt dat we ons ondertussen in veel
situaties thuis voelen en het garandeert
de continuïteit van onze activiteiten. Door
onze sociale aanpak is er een sterke
betrokkenheid en uitwisseling tussen de
directie, de medewerkers en de klanten.
Dankzij deze wisselwerking kunnen we
de ATS-kwaliteit blijven garanderen, met
aandacht voor ieders welzijn en veiligheid
en met respect voor het leefmilieu.
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