Sr Professional Supply chain – en Performance management

Gedragscode
De organisaties waarmee ik samenwerk mogen rekenen op deskundig en zorgvuldig advies en
ondersteuning. Adviesdiensten lijken moeilijk tastbaar, maar op basis van duidelijke afspraken en
een heldere overeenkomst kan een opdrachtgever verzekerd zijn van een succesvol traject
waarvan bij aanvang doelen, inzet, kosten en opbrengsten helder zijn. @Vise zorgt voor:
Onafhankelijkheid.

Een onafhankelijke professionele opstelling. @Vise zal handelen in de beste belang van
zijn cliënten, alszijnde in dienst van zijn cliënt.

Draagt zorg voor een geaccordeerde VAR verklaring van belastingdienst en vrijwaart
cliënten van enige aansprakelijkheid inzake premie en belastingheffing.

draagt zorg voor een toereikende bedrijfs - en beroepsaansprakelijkheid verzekering.
Integriteit

gaat zorgvuldig om met de gegevens van zijn cliënt. Cliënten mogen rekenen op
vertrouwelijkheid.

handelt zorgvuldig in de omgang met het personeel en de belangen van zijn cliënt.

zal geen gegevens over de organisatie aan derden verstrekken, zonder uitdrukkelijke
toestemming van de cliënt.

handelt bij de uitoefening van zijn opdracht conform staande wetgeving en conformeert
zich aan de interne gedragsregels van de cliënt.

zal zich onthouden van enige activiteiten of uitlatingen welke de belangen van de cliënt
kunnen of zullen schaden.

Alle opdrachten worden in de geest en volgens voorwaarden van MVO Nederland
uitgevoerd.
Opdracht

Tussen partijen zal vooraf heldere schriftelijke afspraken worden vastgelegd inzake
honorarium, doelstellingen en eventuele garanties. Daarbij wordt aangegeven of er
sprake is van inspanning of resultaatsverplichting.

De opdracht vangt aan na ondertekening conform de data vastgelegd in de opdracht en
eindigt conform afgesproken termijnen.

De opdrachtomschrijving behelst in elk geval:
o Dag van aanvang
o dag van beëindiging
o Honorarium per dag, dagdeel, uur
o Vergoedingen
o Facturatie afspraken
o Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
o Doelstellingen
o Rapportage frequentie
o Resultaat en meeting overeenkomst
o Geheimhouding
o Eventuele after sales activiteiten.
o Algemene voorwaarden @Vise Business consultancy
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De opdracht wordt conform afspraken uitgevoerd. Frequent zal er overleg gevoerd
worden over de voortgang, waarbij eventuele afwijkingen besproken en geaccordeerd
worden
draagt zorg voor continuïteit in geval van langdurige uitval.
zorgt ervoor dat op elk moment de functie en informatie direct overgenomen kunnen
worden door medewerkers van de organisatie. Daartoe zorgt @Vise voor goede back-up
van gegevens met behulp van de aanwezige systemen van de cliënt
Opdracht is onderhevig aan de algemene voorwaarden van @vise Business consultancy,
welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Emmen-Nederland.

Geheimhouding

Alle informatie van de cliënt wordt volstrekt vertrouwelijk behandelt.

zal geen gebruik maken van de aan hem toevertrouwde informatie ten faveure van eigen
[financieel] gewin of die van derden.

Medewerkers

zal medewerkers van de cliënt niet in dienst nemen of hiervoor benaderen voor een
periode van 2 jaar.

zal niet medewerkers ondersteunen bij bemiddeling naar externe functies, tenzij dit valt
binnen de scope en uitvoering van de opdracht.

zal medewerkers niet actief benaderen voor externe functies wanneer deze aan hem
bekend zijn.
@Vise Business Consultancy
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