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ONZE UITDAGINGEN...
De maatschappij en technische wereld zijn sterk
in beweging:
•
•
•
•

Veilig, scherp en vertrouwd

•

Langer doorwerken
Vergrijzing & ontgroening
Krapte op de arbeidsmarkt
Snel veranderende
technologieën
Kennis gaat hoogstens
een paar jaar mee

THEMA’S ZEKER VAN JE LOOPBAAN
Daarnaast hebben we te maken met:
•
•
•
•
•

Energie

Specialistisch werk
Uitdagend werk
Proactief gedrag teamleiders
en medewerkers ontbreekt
(Te) weinig eigenaarschap
personeel
Bedrijf groeit hard/ ontwikkelt snel

Werken in de beveiligingsbranche is uitdagend. Het is
daarom belangrijk dat we voldoende energie hebben
om mee te kunnen blijven bewegen.

Ontwikkeling
SBA staat voor kwaliteit. Om kwaliteit te kunnen blijven
leveren, is het belangrijk dat we deskundig zijn in
wat we doen. Omdat kennis tegenwoordig hoogstens
een paar jaar mee gaat, is het belangrijk dat we mee
kunnen blijven ontwikkelen met ons werkveld.

Thema Duurzame Inzetbaarheid is belangrijk voor ons
“Onze ambitie is door kennis, ervaring,
flexibiliteit en klantgerichtheid het
bedrijf verder uit te bouwen en tevreden
klanten te hebben en behouden.
We streven om tot de top van de
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WAT VRAAGT DIT VAN ONS?

Als SBA Beveiliging hebben wij een duidelijke ambitie.
We willen nu en in de toekomst tot de top van de
beveiligingsbranche (blijven) behoren. Dit doen wij
door onze klant centraal te stellen, altijd bereikbaar en
beschikbaar te zijn en alleen de beste kwaliteit te leveren.

Als SBA Beveiliging hebben wij een duidelijke ambitie.
We willen nu en in de toekomst tot de top van de
beveiligingsbranche (blijven) behoren. Dit doen wij
door onze klant centraal te stellen, altijd bereikbaar en
beschikbaar te zijn en alleen de beste kwaliteit te leveren.

Deze ambitie vraagt wat van ons bedrijf en onze
medewerkers. Te midden van alle veranderingen in het
werk(veld), willen wij voorbereid zijn op de toekomst. Dit
betekent dat we flexibel, vitaal, betrokken en continu in
ontwikkeling moeten zijn.

Deze ambitie vraagt wat van ons bedrijf en van jou als
medewerker. Te midden van alle veranderingen in het
werk(veld), willen wij voorbereid zijn op de toekomst. Dit
betekent dat we flexibel, vitaal, betrokken en continu in
ontwikkeling moeten zijn.

Om onszelf veilig te stellen voor de toekomst,
hebben we als bedrijf en medewerkers een gedeelde
verantwoordelijkheid. Als werkgever willen we een
werkomgeving bieden die het beste in haar medewerkers
naar boven haalt, zodat onze medewerkers vitaal,
betrokken en deskundig zijn in dat wat ze doen.

Om onszelf veilig te stellen voor de toekomst, hebben
we een gedeelde verantwoordelijkheid. Als werkgever
willen we een werkomgeving bieden die het beste in jou
als medewerker naar boven haalt. Als medewerker wil
je vitaal, betrokken en deskundig zijn in dat wat je doet.

Met het programma ZEKER van JE LOOPBAAN ondersteunen wij onze medewerkers waar nodig. Alles wat we
doen moet aansluiten op wat goed is voor ons bedrijf, de
klant en medewerkers.

Kwalitatief

Als SBA vinden we het belangrijk dat we ons werk leuk
vinden. Want wie zijn werk leuk vindt, is in grote mate
betrokken met het bedrijf en collega’s. Het is daarom
belangrijk dat we als collega’s fijn samenwerken en
elkaar helpen als dat nodig is.

ZEKER

beveiligings-branche te blijven behoren.”

WIJ ZIJN...

Werkplezier

BOODSCHAP VOOR MEDEWERKERS

Met het programma ZEKER van JE LOOPBAAN ondersteunen wij onze medewerkers waar nodig. Denk daarom
eens na over wat jij nu en in de toekomst nodig hebt en
waar wij jou in kunnen ondersteunen.
ZEKER van JEZELF, nu en in de toekomst.

ZEKER van JEZELF, nu en in de toekomst.

Directie
•
•
•
•

Voorbeeldgedrag
Ruimte voor ontplooiing
Open houding
Bevlogen leiderschap

Medewerkers

Leidinggevenden

•
•
•
•

•
•
•
•

Veranderbereidheid
Eigenaarschap
Verandervermogen
Flexibiliteit &
veerkracht

•

Eigenaarschap
Voorbeeldrol
Bevlogen leiderschap
Juiste competenties en
vaardigheden
Toegankelijke houding

GOED WERKGEVERSCHAP:
- Vergroten betrokkenheid
- Stimuleren proactief gedrag
-B
 evorderen bewustzijn eigen
verantwoordelijkheid
- Focus op ‘’voorkomen is beter dan genezen’’
- Aantrekkingskracht potentiële medewerkers
- Streepje voor op concurrentie
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