Puratos

where magic happens

Wat is het magische
recept van Puratos?
Sinds de oprichting van Puratos in 1919 is innovatie
steeds het hoofdingrediënt geweest van ons succes.

Betrouwbare partners op het vlak van innovatie
In de loop der jaren is innovatie een onlosmakelijk
Puratos is een privébedrijf dat op internationale
onderdeel geworden van de "magie van Puratos".
schaal actief is. De producten en diensten
Hierdoor beseffen de werknemers dat ze deel uitmaken
van het bedrijf zijn beschikbaar in meer dan
van een uniek project. Het moedigt hen
100 landen. Puratos telt
aan om mee te werken en om mee te gaan
70 dochterondernemingen en stelt
in het succes van het bedrijf door efficiënte
wereldwijd meer dan 8.500 personen Een familiebedrijf,
oplossingen te bedenken die een enorm
te werk. Sinds 2012 steeg het aantal een speler op het
werknemers met 30%.
internationale toneel, succes kennen bij de klanten.

met lokale productie.

Puratos richt zijn activiteiten op de
bakkerij-, patisserie- en chocoladesector
en biedt een aanpak op maat van elk klantentype uit deze
sectoren: ambacht, industrie, kleinhandel, restauratie,
chocoladeproductie.

Gezien de veeleisende marktsituatie, onze
bedrijfsgeest en onze grote groeiambities,
wordt er van onze werknemers verwacht dat zij hun
vaardigheden en resultaten voortdurend opkrikken.

Strategische doelen
van Puratos:
• Klanten blij maken
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• Inzetten op innovatie en
productmanagement
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• Een jaarlijkse groei van
8% behalen
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• Talentvolle teams
ontwikkelen onder leiding
van uitmuntende leiders

2016

• Een sterker bedrijf worden
• Structureel de kostenefficiëntie verbeteren

De visie van Puratos
Bij Puratos geloven we dat de consumenten in de toekomst steeds meer
belang zullen hechten aan de kwaliteit van hun voeding. Daarom zetten
wij ons in om producten aan te bieden die smaak en voedingswaarde
samenbrengen en bijgevolg op een zo eenvoudig mogelijke wijze bijdragen
tot de gezondheid en het genot van de consument.

Een samenwerkingsomgeving
Puratos gelooft in teamwork. Wij delen onze kennis met ons
voltallig intern en extern netwerk over de hele wereld en delen onze
best practices, onze innovatie en onze vaardigheden met al onze
dochterondernemingen. Wij hechten veel belang aan samenwerking
door middel van multidisciplinaire teams en samenwerking met externe
partners, waaronder onze klanten (B2B) en hun klanten (B2C).
Als bedrijf waar de klant en probleemoplossend denken centraal staan,
is Puratos van mening dat het opbouwen van stabiele en betrouwbare samenwerkingen, zowel intern als extern, de beste manier is om
een langdurig succes te verzekeren.
Bij Puratos mikken wij eerder op lange termijndoelstellingen dan
op snelle oplossingen. Dit betekent dat wij "actief investeren in de
toekomst". Het bewijs daarvan is dat ons bedrijf 58 innovatiecentra telt
en 2,5% van de omzet besteedt aan onderzoek en ontwikkeling.

“ Wij zijn ervan overtuigd
dat deze investeringen,
die gepaard gaan met
het vertrouwen van onze
klanten, aandeelhouders en
medewerkers wereldwijd,
het mogelijk zullen maken
om onze doelstellingen op
het vlak van groei te
behalen: 2 miljard euro
tegen 2018 en 5 miljard
euro tegen 2030”
Daniel Malcorps
Puratos Group CEO

Hoe jouw magie
laten groeien?
Dankzij een continue leeromgeving die wetenschap en
vakmanschap, het verleden en de toekomst samenbrengt.
De leerervaring begint bij Puratos vanaf de eerste dag, wanneer u als
nieuwkomer uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan de Puratos
Welcome Journey. Tijdens de eerste fase van het inschakelingsprogramma
voor nieuwe personeelsleden zullen wij u de basiselementen van ons bedrijf
voorstellen: onze geschiedenis, onze cultuur, onze producten, onze aanpak
met klanten en consumenten en onze inzet op het vlak van duurzaamheid.
Deze fase bestaat uit een interactieve online cursus, samen met een aantal
gesprekken, spellen en taken.
Gedurende de eerste zes maanden zal u alle essentiële personen ontmoeten
die een rol spelen met betrekking tot uw functie. Dit kan zowel individueel
gebeuren als met een groep nieuwkomers.
Naast deze vergaderingen worden ook klanten en productiesites bezocht.
Last but not least, tijdens de laatste fase zal u deelnemen aan verschillende
"Bake it Yourself" sessies zodat u de producten van Puratos leert kennen.
Tijdens het hele integratieproces zal u kunnen rekenen op de aanwezigheid
van een mentor die u ons bedrijf en onze bedrijfscultuur zal laten ontdekken.
Dit traject heeft tot doel om u sneller te laten integreren.

The Puratos Welcome Journey

Puratos University, onze stempel
Onze wereldwijde aanwezigheid samen met een brede waaier
aan klanten en producten voegen aanzienlijke waarde toe aan
onze activiteiten. Aangezien wij in een digitale wereld leven
die voortdurend in verandering is, moet Puratos over de nodige
knowhow beschikken en zich aanpassen aan elke situatie.
Met innovatie in het hart van al onze activiteiten, tonen we bij
Puratos onze toewijding aan continu leren door het oprichten
van onze eigen universiteit.
Gericht op de kernwoorden "Wat" en "Hoe" biedt de universiteit
een levenslange gevarieerde leerervaring aan de werknemers.

Het "Wat": ons programma berust
op de versterking van de knowhow van
producten, technologieën en innovatie.

De eenhoorn is het symbool van
Puratos. Het staat symbool voor de
moed om kansen te grijpen en nieuwe
horizonten te verkennen, en tegelijk
de verplichtingen na te komen met
naleving van de ethische regels.

Deze technische kennis is essentieel voor iedereen die
betrokken is bij commerciële rollen, of dit nu op het vlak van
onderzoek en ontwikkeling, verkoop of marketing is.
De inhoud van de lessen wordt uitsluitend intern voorbereid
en onderwezen.
Elk jaar worden nieuwe programma"s ontwikkeld in functie
van de lancering van nieuwe strategische producten of
oplossingen op de markt.

Het "Hoe": de ontwikkeling van competenties,
gaande van basis management vaardigheden tot
geavanceerde leidershapscompetenties

Via het Puratos leiderschapsprogramma kunnen de
leidinggevenden van vandaag en morgen gepassioneerde
ambassadeurs worden van de Puratos cultuur. Zij worden
"betrouwbare partners op vlak van innovatie", die zich kunnen
onderscheiden in een dynamische en productieve omgeving.
Dit programma wordt vervolledigd met het online
Performance Development Center, waarbij inspirerende
video"s en lessen die in verband staan met managementvaardigheden, online worden aangeboden. Externe
trendsetters en mentors spelen als inspiratiebron eveneens
een belangrijke rol in deze boeiende programma"s.
Ten slotte maakt Puratos het voor iedereen mogelijk
om zijn of haar ervaring makkelijk te delen via
samenwerkingsplatformen.
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Een toekomstige manager of
een toekomstige expert?
Niet elke expert wil manager worden. Daarom hebben
wij dan ook een duaal professioneel traject ontwikkeld.
Specialisten kunnen hierdoor meer verantwoordelijkheid
krijgen en tegelijk vooruitgang boeken op professioneel vlak.
Dit betekent bijvoorbeeld dat bij elke ontwikkelingsniveau
van hun carrière, zowel experten als managers, over
duidelijke vaardigheden moeten beschikken.
Deze competentiemodellen werden samen met
de business gecreëerd en specifiek ontworpen gericht
op de toekomstverwachtingen van de groep.

Innovatieve werkomgeving

Hoe zal u de de

The Inspirience Center,
in Groot-Bijgaarden
(België)
Een toonaangevend
centrum voor onderzoek
en ontwikkeling waar
innovatieve technologieën
het licht zien.

Een globaal bedrijf:
Puratos Sensobus
Het gaat hier om laboratoria
"op wielen" voor zintuiglijk
onderzoek met alle nodige
voorzieningen. In deze bussen
voeren wij onze kwalitatieve
zingtuiglijke marktonderzoeken
uit, op plaatsen waar
consumenten hun inkopen doen.

"denk globaal, handel lokaal"
Met kantoren in meer dan 100 landen wereldwijd heeft Puratos
gekozen voor een matrixstructuur. Niet enkel om de complexiteit
en de internationale omvang van de activiteiten aan te kunnen,
maar ook om de nauwe banden tussen alle afdelingen te
onderhouden. Deze matrixstructuur bestaat uit vier onafhankelijke,
inter-gerelateerde dimensies: de regio"s, de business units, de
klantenkanalen en de functies. Een nauwe samenwerking tussen ons
hele netwerk vloeit hieruit voort.
De drie strategische business units zijn de volgende:

Puratos telt 68 andere lokale
innovatiecentra die wereldwijd
met elkaar verbonden zijn.

BAKKERIJ
The Global Innovation Center
in Groot-Bijgaarden, België
Hier ontvangen wij jaarlijks
meer de 30.000 buitenlandse
bezoekers en stellen wij onze
innovatieve oplossingen voor
aan onze klanten maar ook
aan leveranciers, studenten,
universiteiten en bedrijven
die betrokken zijn bij onze
projecten.

Puratos Center for Bread
Flavour in Saint-Vith (België)
Hier hebben enkele van de beste
bakkers ter wereld besloten om
hun kostbare zuurdesems in
bewaring te geven. Met reeds
meer dan 80 verschillende
zuurdesems vormt de Bibliotheek
van zuurdesems een unieke plaats
waar Puratos het werelderfgoed
van zuurdesems bewaart.

Belcolade Chocolate Center
of Excellence, Erembodegem,
België
"Onze Belgische chocolade" ervaring.

Mosquito Centers,
Frankrijk
Deze nieuwe
gedecentraliseerde, maar
wel onderling verbonden
centra zijn plaatsen waar
klanten en partners
innovatieve oplossingen
op maat van de evolutie
van hun activiteiten
kunnen vinden.

Dankzij onze lange ervaring in de bakkerijsector, zijn we in staat alle bestanddelen
van onze producten zelf te ontwerpen en
te vervaardigen. Bijgevolg kunnen wij onze
klanten garanderen dat zij producten en
oplossingen van uitmuntende kwaliteit
aangeboden krijgen.
Onze productie van bakkerijproducten is
verticaal geïntegreerd. Dit wil zeggen dat wij
onze eigen emulgators, enzymen, zuurdesems
en gistextracten - de vier bouwstenen van de
verbeteraars en mengsels van ons bedrijf ontwikkelen en produceren.
S-500 werd ontwikkeld
in 1975 en blijft de
onbetwiste leider op het
gebied van verbeteraars
voor broodbereiding.

In 2004 heeft Puratos zijn
gamma O-tentic gelanceerd.
Het ging, en gaat nog
steeds, om een reeks volledig
nieuwe producten waarbij
de traditionele smaak
gecombineerd wordt met
de hedendaagse technieken.

S500
O-tentic

Puratos heeft om en bij de 11.000
consumenten uit 25 verschillende
landen ondervraagd over hun
keuze, houding en perceptie met
betrekking tot de producten uit
de bakkerijsector. Met "Taste
Tomorrow" willen wie een diepere
inkijk geven in de lokale en
internationale consumententrends
om onze klanten te inspireren om
te innoveren en zich in de toekomst
beter te onderscheiden.
www.tastetomorrow.com

Diversiteit en integratie

magie ervaren?

Wij zijn ervan overtuigd dat
personen met verschillende
achtergronden, ervaringen,
vaardigheden, perspectieven,
ideeën en kennis een organisatie
sterker maken en een positieve
invloed hebben op innovatie.

PATISSERIE

Acti-Fresh (2007)
verlengt de versheid
van Cakes: deze blijven
langer zacht.

Patisserie is een mix van spektakel en verleiding, maar
vereist eveneens talent en knowhow. Onze producten
maken het voor de klant makkelijker om de interactie
tussen de basis, de vulling en de decoratie te beheersen.
Acti-Fresh

Miroir

Sinds geruime tijd is diversiteit bij
Puratos een realiteit, of we het nu
hebben over functies, geslacht of
nationaliteit. De Puratos Group
telt maar liefst 81 verschillende
nationaliteiten en onze hoofdzetel
geeft net zoveel blijk van multiculturaliteit: 700 werknemers met
28 verschillende nationaliteiten.

Miroir werd ontwikkeld in 1988.
Het is gebaseerd op het principe
van thixotropie, namelijk
dat het vloeibaar wordt bij
het roeren, en vast als men
het onaangeroerd laat.

CHOCOLADE
Puratos is de specialist als we het hebben
over de smaak van chocolade en heeft
een bijzondere passie voor zeldzame
chocolades – afkomstig van bijzondere
plaatsen over de hele wereld.
Les Arômes
de Cyrano
roasted
sweet

“Les Arômes de Cyrano”
laat de consument op
Les Arômes
dairy
de Cyrano
een unieke en originele
wijze de taal van de
cocoa
chocolade "spreken".

herbal

earth

fruity

www.chocolatefoodpairing.com

Puratos beschikt over een breed gamma
aan chocoladeproducten, gaande van
100% organische "Made in Belgium"
fairtrade chocolade van Belcolade, tot
lokaal geproduceerde echte chocolades
van topkwaliteit, over samengestelde
chocolades tot vullingen voor alle
toepassingen en bakkerij, patisserie
en chocolade.

Puratos heeft Belcolade
opgericht in 1988. Het
groeide snel uit tot het
embleem van de echte
Belgische chocolade.

Belcolade

De missie van de Puratos
Human Resources functie is

Net zoals gezondheid en
voeding het middelpunt van
onze producten vormen,
worden ze ook actief gepromoot
binnen het bedrijf. Werknemers
worden actief aangezet om deel
te nemen aan sportinitiatieven
van de Vita-Plus Tour (20 km
van Brussel, 100 km van Oxfam,
voetbaltoernooi, wielrennen,... ).

De O-tenticgilde, waarvan de
Sakurabloem het symbool is,
moedigt meesterbakkers aan
passionate
om andere Be
meesterbakkers
op
Focus
Be accessible
te leiden. In de praktijk betekent
Reallydit
want
it zelfs zij die zichzelf als
dat
experts
aanzien
Take steeds bereid
Take ownership
initiative
zijn iets nieuws
bij te leren.
Be flexible

Duurzaamheid: Wij verbinden
ons ertoe om onze strategische,
economische en operationele
doelstellingen te behalen
zonder onze ecologische
voetafdruk uit het oog te
verliezen en met van respect
voor alle belanghebbenden en
lokale gemeenschappen.

“ bouwen aan
het team en de
omgeving die ervoor
zullen zorgen dat
wij samen onze
lange termijndoelstellingen halen”

Masters
develop Masters

Be grateful

Practise
Mastery

Learn
Collaborate
Masters
develop
Masters

Be guided

Puratos heeft twee bakkerij-,
patisserie- en chocoladescholen
opgericht voor kansarme
kinderen: één in India en een
andere in Brazilië. Dit was deels
om het tekort aan geschoolde
arbeidskrachten waar onze
klanten mee geconfronteerd
worden, op te vullen, maar
eveneens een manier om de
gemeenschappen, waar wij
wonen en werken, die hulp,
hoop en een toekomst nodig
hebben, te helpen.

Duizenden personen over de hele wereld met verschillende culturele
achtergronden werken voor Puratos en hun diversiteit is een van de grootste
sterktes van het bedrijf. Door dezelfde waarden te delen en dezelfde
werkprincipes te hanteren, kunnen wij echt het beste van onszelf geven.
Passie. Een passie hebben om
onze klanten te helpen en om hun
activiteiten te laten bloeien dankzij
nieuwe ideeën, een werkomgeving
creëren die de menselijke
ontwikkeling stimuleert.
Moed. Kansen grijpen, nooit
schrik hebben om nieuwe dingen uit
te proberen.
Visie. Innoveren met een visie.
Steunen op ervaring, actief nieuwe
horizonten verkennen en onze
klanten helpen om zich voor te
bereiden op een toekomst die
voortdurend in verandering is.

Ethiek

Kwaliteit
Visie

Passie
Moed
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Kwaliteit. Van de eerste keer
goed doen – en altijd streven naar
verbetering.
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GEZONDHEID

Puratos heeft een varieteit van "Great Tase and Wellness" producten
met gezondheidsvoordelen ontwikkeld. Deze worden ondersteund door
wetenschappelijke gegevens and gezondheids- en voedingsaanspraken.

Ethiek. Plichtsbewust werken,
onze professionele standaards
hooghouden, onze verplichtingen
nakomen en absolute
voedselveiligheid garanderen.

et

VOEDINGSWAARDE

Als onderdeel van een gezonde en evenwichtige
GEBRUIKSPLEZIER
voeding vormen brood, patisserie en chocolade
GEMAK
essentiële voedingsstoffen voor de gezondheid
van onze klanten. Dankzij de expertise binnen
SMAAK
de domeinen van technologie, voeding en
zintuiglijk onderzoek is Puratos vastbesloten om
grondstoffen, producten en oplossingen te ontwikkelen die zowel zorgen
voor genot als voor een evenwichtige voeding.

Teamgeest. Samenwerken,
vooruitgang boeken, nog meer plezier
maken en met de overtuiging dat het
geheel meer is dan de som der delen.
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Voeding en smaak vormen
het middelpunt van onze
producten
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Wat zijn de ingrediënten
van de Puratos Magie?

Team
geest

Als wereldwijde groep willen wij overal op
dezelfde manier aanzien worden, met een
duidelijke visie en een coherente identiteit:
Vertrouwen: In de loop der jaren
hebben wij een "magische" manier van
handelen ontwikkeld die gebaseerd is
op vertrouwen. Dankzij het vertrouwen
hebben wij een visie kunnen creëren, en
het vertrouwen in onze visie inspireert
ons bij onze handelingen en in onze
klantenrelaties.
Inspireren: Vertrouwen inspireert.
Wie betrouwbaar geacht wordt, wordt
sterker. Hierdoor gaan wij graag de
uitdaging aan om een stap verder te gaan
dan wat mogelijk geacht wordt.
Aligneren: Vertrouwen aligneert.
Als teams weten dat ze elkaar kunnen
vertrouwen, brengen ze hun krachten
samen en vormen ze één geheel om hun
gemeenschappelijk doel te bereiken.
Talent de vrije gang laten gaan:
Vertrouwen maakt talent los. Onze
oversten en collega"s helpen ons om
het beste van onszelf te geven op een
zeer ondernemende wijze en met een
duidelijke doelstelling. Iedereen kan dus
zijn talent de vrije gang loop laten gaan.
Onderlinge afhankelijkheid:
Wij werken onderling afhankelijk
op een unieke Puratos manier.
Wij zijn ervan overtuigd dat de
handelingen en resultaten van één team
– een business unit, een land, etc. – een
invloed kunnen hebben op alle teams.
Consensus bouwen: Het bouwen
van consensus gebeurt onvermijdelijk
door het delen van gedachten en
het voortbrengen van ideeën. Enkel
oplossingen die begrepen en ondersteund
worden door alle leden van een team
kunnen succesvol zijn op lange termijn.
Continue verbetering:
Onze zin om te verbeteren is onze
drijfveer– het voortbrengen en
toepassen van ideeën zijn de essentie
van onze toekomst.

Ons "People Charter"
Uitmuntende mensen maken het verschil in het realiseren van onze visie en missie.
Puratos wil graag een werkgever van eerste keuze zijn die:

Deze zijn de principes die ons handelen leiden met betrekking
tot onze werknemers:

• Puratos Magic uitdraagt,
onze manier van zaken.
• Overal bekwame personen
aantrekt,die passen binnen
de Puratos cultuur, rekening
houdend met hun toekomstig
ontwikkelingspotentieel.
• Werkomstandigheden verzekert
die een sterk engagement in de
hand werken.
• Voortdurend uitdagingen
voorziet en prestatieontwikkeling steunt voor
onze mensen in hun
huidige rol, evenals hen
ontwikkelingskansen biedt naar
nieuwe functies toe.
• Uitstekende samenwerking
stimuleert over functies en
regio"s heen om het bedrijf
vooruit te helpen.
• Voortdurend leren en voortdurend
verbeteren omarmt.

• Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat mensen met verschillende
achtergronden, ervaringen, kennis, vaardigheden, perspectieven en
ideeën een sterkere organisatie tot stand brengen.
• Wij gebruiken Puratos Competenties als het fundament in alle talent
management processen.
• Wij verbinden ons tot een eerlijke en competitieve verloning van onze
medewerkers volgens hun verantwoordelijkheid, prestatie en potentieel.
• Wij ondersteunen de ontwikkeling van onze individuele talenten en moedigen
alle stakeholders rond het individu aan tot continue feedback te geven.
• Wij evalueren leidinggevenden bij Puratos op hun bijdrage om hun teams
te ontwikkelen.
• Wij helpen ondermaats presterende medewerkers om het verwachte
prestatieniveau te bereiken binnen een redelijke termijn.
• Wij hechten belang aan loopbanen op lange termijn voor de realisatie van
onze ambities.
• Bij het invullen van vacatures, geven we de voorkeur aan werknemers die
sterk en consistent presteren, groeipotentieel tonen en heel gemotiveerd zijn.
• Wij waarderen loopbaandiversiviteit.
• Wij helpen onze medewerkers bij het nastreven van een gezond en duurzaam
evenwicht tussen werk en vrije tijd.
• Wij leven alle lokale en internationale arbeidswetten en -regelgevingen na.

Puratos heeft in 2017 en 2015
prestigieuze HR Corporate Awards
gewonnen:
HR Manager of the year 2017, België
voor Sophie Streydio en voor het bouwen
van een innovatieve werkomgeving 2015.

Gezondheid en veiligheid
Wij zetten ons in om wereldwijd producten te ontwikkelen, te produceren en
te verdelen die voldoen aan de wettelijke internationale vereisten op het vlak
van voedselveiligheid beantwoorden of deze zelfs overschrijden. Wij bieden
een gezonde werkomgeving die opleiding en een veiligheidsfocus voor iedereen
omvat:gericht op veiligheid, waar iedereen een veiligheids-opleiding krijgt:
werknemers, onderaannemers, leveranciers en klanten. Puratos moedigt zijn
werknemers aan om een gezond evenwicht te vinden tussen werk en privé,
alsook om gezond te eten. De cateringdiensten bieden een selectie aan gezonde
en voedzame producten aan, waaronder vers fruit en verse soep.

"Ons gemeenschappelijk doel bestaat erin om
kennis en talent te behouden, aan te trekken
en te ontwikkelen alsook om talent de vrije
gang te laten gaan zodat Puratos kan genieten
van een duurzaam competitief voordeel"
Sophie Streydio, Group HR Director Puratos

www.puratos.com
Puratos NV/SA - Industrialaan 25, Zone Maalbeek - B-1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
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