Europees sociaal handvest
van de Bouygues groep

B

ouygues is een gediversifieerde industriële groep met een sterke identiteit, waar alle ontwikkelingen onder leiding staan van teams die dezelfde fundamentele waarden gemeen hebben.

De algemene directie van de Bouygues Groep en de vakorganisaties, verenigd binnen de Europese
Dialoog Instantie, hebben het gemeenschappelijk streven nogmaals hun adhesie met deze fundamentele waarden te betuigen. Dat is het doel van dit handvest dat is gebaseerd op het respect voor
de persoon in zijn menselijke, professionele, staatsburgerlijke en sociale dimensie.

Wij geven elke medewerker werk- en promotiekansen, zonder onderscheid van
kunne, ras, godsdienst en maatschappelijke of syndicale betrokkenheid.
● Wij zijn ervan overtuigd dat eerbied voor de persoon begint met het beschermen
van zijn leven en zijn gezondheid. Daarom voeren wij preventieve acties inzake
veiligheid en gezondheid.
● Wij streven ernaar elke medewerker een moderne werkomgeving van goede
kwaliteit te verschaffen.
● Wij bieden elke medewerker kansen om vooruit te komen en vergemakkelijken
ieders ontwikkeling door geschikte en valoriserende training.
● Wij stimuleren de integratie van nieuwe medewerkers door specifieke acties van
permanente educatie.
● Wij bevorderen de werkgelegenheid, in het bijzonder door mobiliteit binnen de Groep.
● Wij ontwikkelen een Kwaliteitsbeleid waarin eerbied voor het milieu is geïntegreerd.
● Wij eerbiedigen de uitoefening van de vakbondsrechten en vergemakkelijken
de maatschappelijke dialoog met alle vertegenwoordigende instanties van het
personeel.
● Wij informeren de medewerkers van de Groep over de op hen rustende verplichting om zich te houden aan de wet van de landen waarin zij werken.
●

Dit Europees sociaal handvest, dat van toepassing is op alle activiteiten van de Bouygues
Groep, wordt ter kennis gebracht van de medewerkers. Het is het streven van de Groep er een
wereldwijde strekking aan te geven.
De algemene directies en de secretarissen van het Comité van de Groep en van de Europese
Dialoog Instantie zullen toezien op de toepassing. Aan de President van de Groep zal een jaarlijkse balans met een evaluatie van de gevoerde acties worden gepresenteerd.
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