de chevron way

resultaten behalen op de juiste wijze
De Chevron Way legt uit wie we zijn, waar we in geloven,
hoe we resultaten boeken en wat we willen bereiken.
Dit vormt een algemeen uitgangspunt, niet alleen voor ons,
maar ook voor iedereen die met ons te maken heeft.

visie
De kern van de Chevron Way
wordt gevormd door onze
visie… om hét internationale
energiebedrijf te zijn dat het
meest wordt gewaardeerd
om zijn medewerkers,
partnerschappen en prestaties.

vooruitgang van
de mensheid
mogelijk maken
Wij ontwikkelen de energie
die levens verbetert en de
wereld vooruit stuwt.

waarden
Het fundament van ons bedrijf wordt gevormd door onze
waarden. Deze onderscheiden ons en vormen een leidraad
voor ons handelen voor het leveren van resultaten.
Wij doen zaken op een maatschappelijk verantwoorde en
milieubewuste manier, waarbij we de wet en de universele
mensenrechten respecteren en leveren op deze manier een
bijdrage aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.

strategieën
Onze strategieën vormen
een leidraad voor ons
handelen om toonaangevende
resultaten en een superieure
aandeelhouderswaarde te leveren
in elke zakelijke omgeving.

diversiteit en inclusie

partnerschap

belangrijke bedrijfsstrategieën

Wij leren van en respecteren de
culturen waarin wij werken. Wij hebben
een inclusieve werkomgeving die de
eigenheid en diversiteit van individuele
talenten, ervaringen en ideeën waardeert.

Wij bouwen aan vertrouwen en wederzijds
vruchtbare relaties door samen te
werken met onze gemeenschappen,
overheden, klanten, leveranciers en
andere zakenpartners. Wij zijn het meest
succesvol wanneer we samen met onze
partners succes hebben.

Upstream
Toonaangevend rendement leveren
en tegelijkertijd hoogwaardige kansen
ontwikkelen

uitmuntende prestaties
Wij zijn gedreven om resultaten te
leveren en wij streven naar voortdurende
verbetering. Wij houden onszelf
verantwoordelijk voor ons handelen en
de gevolgen hiervan. Wij passen bewezen
processen toe op een manier die passend
is voor het doel en wij zoeken altijd naar
innovatieve en flexibele oplossingen.

mensen en het milieu beschermen
Onze hoogste prioriteit is de gezondheid
en veiligheid van onze medewerkers
en de bescherming van onze middelen
en het milieu. Wij leveren prestaties
van wereldklasse met een focus op
het voorkomen van incidenten met
grote gevolgen.

Downstream & Chemicals
Inkomsten verhogen binnen de gehele
waardeketen en gerichte investeringen
doen waardoor het rendement
toonaangevend is in de industrie
Midstream
Operationele, commerciële en
technische expertise bieden voor
het verbeteren van de resultaten in
Upstream en Downstream & Chemicals

integriteit en vertrouwen
Wij zijn eerlijk tegenover onszelf en
anderen en wij komen onze verplichtingen
na. Wij vertrouwen, respecteren en
ondersteunen elkaar. Wij verdienen het
vertrouwen van onze collega’s en partners
door de hoogste ethische normen te
hanteren bij alles dat wij doen.

ondernemingsstrategieën
Mensen
Investeren in mensen voor het
ontwikkelen en versterken van een
hooggekwalificeerd personeelsbestand
dat resultaten levert op de juiste manier
Uitvoering
Resultaten leveren door middel
van gedisciplineerde, “operational
excellence”, ‘capital stewardship’ en
kostenefficiëntie
Groei
Winst en rendement verhogen
door gebruik te maken van onze
concurrentievoordelen
Technologie en
functionele uitmuntendheid
Prestaties onderscheiden door
technologie en functionele expertise
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