
 

Het dagelijkse leven verrijken door middel van fosforchemie is de missie van Prayon. De visie van Prayon 

is om een verschil te maken met zijn technologie en tegelijkertijd trouw te blijven aan zijn waarden. 

Veiligheid is een absolute prioriteit. Wij werken dagelijks aan de voortdurende verbetering van de veiligheid 

op onze sites, de betrouwbaarheid van onze installaties, de veiligheid van de voedselproducten en het 

veilige gebruik van onze producten. Respect voor gezondheid en het milieu en ons streven naar 

voortdurende verbetering op deze gebieden zijn even fundamenteel.  

Met een toegewijd, divers en getalenteerd team streeft Prayon ernaar creatieve oplossingen te bieden aan 

onze partners, producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde te leveren en efficiënte en 

duurzame processen te ontwerpen. 

Wij willen een toekomst op lange termijn verzekeren voor de onderneming door middel van uitmuntendheid, 

en rentabiliteit, die een toegevoegde waarde voortbrengt zowel voor het personeel als voor de 

aandeelhouders.  

We moeten luisteren naar de klanten en de markt, door diensten en producten te leveren van topkwaliteit 

en een optimale steun bij de toepassingen.  

In een sterk competitieve markt, moeten we voortdurend innoveren. Wij moedigen de creativiteit van het 

personeel aan evenals de ontwikkeling van hun competenties door passende opleidingen. De erkenning van 

de prestatie en verdienste is een essentiële waarde waar wij op steunen om het personeel te motiveren en te 

belonen.  

In ons streven naar verbetering biedt het Managementsysteem een bepalende ondersteuning. De invoering 

en de strikte opvolging van dit systeem in alle eenheden van de Groep Prayon zijn onmisbaar om de 

actieplannen te ontplooien die op resultaten geverifieerd en erkend kunnen worden.  

Voor Prayon is het nakomen van deze verbintenis en het naleven van alle relevante wetgeving, normen, 

overeenkomsten en contracten met partners en klanten een kernvereiste en een noodzaak om zijn toekomst 

op lange termijn veilig te stellen. 
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