Missie – visie - beleidsverklaring

M1-MGMT.01.POL.001

Onze missie
ITC Rubis Terminal Antwerp is een state-of-the-art terminal gespecialiseerd in de opslag en overslag van
vloeibare (petro)chemische producten en gassen. Gevestigd in de Haven van Antwerpen, de grootste
chemische cluster van Europa, willen wij duurzame waarde creëren voor al onze belanghebbenden.
Door een uitstekende bereikbaarheid via het water, de weg en het spoor, onze zorgvuldig gekozen middelen
en hun inplanting, een grote mate van automatisering en ons engagement om gemotiveerde en goed opgeleide
medewerkers in te zetten, kunnen onze klanten van over de hele wereld rekenen op een veilige, betrouwbare
en snelle dienstverlening. We geven om onze mensen en om de planeet en streven ernaar onze processen en
technologie verder te optimaliseren om het hoogst mogelijke niveau in duurzaamheid te bereiken.

Onze visie
Chemische producten zijn essentieel voor een duurzame toekomst en het groeiend aantal toepassingen leidt tot
een toename in de vraag naar opslag. ITC Rubis Terminal Antwerp wil haar marktpositie versterken en deze
groeiende vraag ondersteunen door het aanbieden van veilige en betrouwbare activiteiten aan al onze
belanghebbenden. We willen een duurzame terminal ontwikkelen, gebruikmakend van de “Best Beschikbare
Technologie”- zoals gesloten systemen zonder VOC-emissies - in de absolute overtuiging dat al onze activiteiten
risico-gebaseerd uitgevoerd moeten worden.
Onze kernwaarde “Altijd geleid door veiligheid” zit verankerd in het DNA van onze organisatie, samen met onze
twee ”voorwaarden om deel te nemen” nl. “respect en eerlijkheid”. Deze waarden hebben een veiligheidscultuur
gecreëerd die het welzijn en de motivatie van onze medewerkers alsook een hoge klantentevredenheid op de
eerst plaats zetten. Samen met al onze belanghebbenden geloven we rotsvast in onze slogan: “Safety is a joint
venture!”.

SHEQ
-

Al onze beslissingen worden geëvalueerd met veiligheid als onze belangrijkste basiswaarde. Als we iets
niet veilig kunnen uitvoeren, doen we het eenvoudigweg niet.
We zullen steeds (meer dan) voldoen aan alle wettelijke vereisten en ons integraal managementsysteem
handhaven dat beantwoordt aan nationaal en internationaal erkende standaarden zoals ISO 9001, ISPS
en CDI-T.

Duurzaamheid
-

Wij dragen ons steentje bij aan een duurzame toekomst door het inzetten van de best beschikbare
technologieën om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de energietransitie.

Klanten
Onze beleidsverklaring

-
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Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
Alle activiteiten moeten uitgevoerd worden op basis van procedures, instructies en/of TRA.
Orde en netheid zijn noodzakelijk voor veilige operaties.
Voortdurende opleiding en training zijn essentieel om veilig te kunnen werken.
Wij staan voor veilig gedrag en helpen elkaar om te verbeteren.
Wij leren voortdurend van onze fouten.
Wij leven onze Gedragscode na.

We gebruiken onze kernwaarden - respect en eerlijkheid - om proactief te communiceren met onze
klanten en onze hoge klantentevredenheid te behouden.

Financiën
-

We willen een financieel gezond bedrijf blijven dat groeimogelijkheden nastreeft en investeert in de
toekomst .

Interne bedrijfsvoering
-

We willen al onze bedrijfsprocessen optimaliseren zodat de kwaliteit van onze dienstverlening blijft
stijgen.
We engageren ons om ons integraal managementsysteem voortdurend te blijven verbeteren.

Ontwikkeling en groei
Filip Masquillier, Chief Executive Officer – 21/03/2022

-

We streven naar een hoge betrokkenheid en voortdurende verbetering van al onze medewerkers.

