Nasza wizja
Wizją Arriva jest bycie wiodącą europejską organizacją świadczącą usługi transportowe.

Nasze zachowania liderskie

Nasze wartości
Stawianie
ludzi na
pierwszym
miejscu

Szanujemy siebie nawzajem i
wspieramy w rozwoju. Zwracamy
uwagę na to, dlaczego i jak działamy
i cenimy opinię i wkład każdego z
nas.

Doskonała
obsługa
klienta

Rozumiemy naszych klientów,
świadczymy usługi dostosowane do
ich potrzeb i rozwijamy silne więzi
lokalne

Szacunek i
zaufanie w
działaniu

Jesteśmy otwarci i uczciwi i ufamy
sobie nawzajem. Zaczynamy od
bezpieczeństwa, robimy to, co jest
dobre dla Arriva, środowiska i
naszych lokalnych wspólnot.

Prowadzić
firmę
przyjazną
środowisku

Osiągać
doskonałe
wyniki
finansowe

Nasza pasją jest Arriva i pracujemy,
aby zapewnić jej długofalowy
sukces. Podejmujemy
krótkoterminowe wyzwania i
próbujemy nowych rzeczy.

Pracujemy zespołowo, w
przekonaniu, że wypełnimy nasze
zadania, stawiamy sobie ambitne
cele i realizujemy je.

Oznacza posiadanie wiedzy o oczekiwaniach
klientów I wprowadzanie rozwiązań
proklienckich . Dla managerów wyższego
szczebla oznacza to też działanie w sposób,
który nastawia pracowników prokliencko.

Wymaga zdolności rozpoznania i zrozumienia
struktury i procesów organizacji łącznie z
wewnętrznym i zewnętrznymi wpływami
organizacji i zintegrowania ich z działalnością
danego pracownika dla dobra firmy.

Oznacza zdolność i chęć poprawy osiągnięć
firmy, np. rozwijając i testując nowe procesy i
produkty. Oznacza to także brak zadowolenia
ze status quo i poszukiwanie ulepszeń.

Dążenie do osiągnięcia najlepszych rezultatów w
swoim obszarze działania.
Oznacza także wyznaczanie sobie ambitnych
celów, badanie ich i określanie priorytetów dla
zapewnienia firmie sukcesu .

Odpowiada zdolności stworzenia budzącego zaufanie,
wartościowego i sprzyjającego współpracy środowiska
pracy i konstruktywnego zarządzania konfliktem, aby
osiągnąć lepsze wyniki pracy i zadowolenie
pracowników. Oznacza to także zdolność do
identyfikowania i rozwijania możliwości pracowników.

Jest świadomością dynamiki zmian i dążeniem
do ciągłej poprawy. Zawiera także zdolność
efektywnego wykorzystania potrzeby zmiany i
aktywnego włączenia w to udziałowców.
Ciągłe dążenie do współpracy ukierunkowanej
na znajdowanie rozwiązań w grupach
udziałowców, na zewnątrz i wewnątrz
bezpośrednich współpracowników oraz firmy
w celu stałego ulepszania wyników firmy.

To zdolność i chęć dostosowania swojego
zachowania do potrzeb, oczekiwań i priorytetów
firmy na wewnętrznym i zewnętrznym poziomie
zachęcając innych do podobnego działania.
Oznacza to działanie jako wiarygodny
reprezentant firmy.

To chęć podjęcia odpowiedzialności za zagadnienia
spoza obszaru naszej działalności, to podejmowanie
decyzji dla dobra firmy i świadomość krótko i
długoterminowych następstw dla nas i innych. Oznacza
to konieczność stawianie wysokich wymagań odnośnie
jakości zarówno działalności innych jak naszej.

Odnosi się do zdolności do zrozumienia złożoności
obszarów działania danego pracownika i
podejmowania decyzji opartych zarówno na
podejściu analitycznym jak i skoncentrowanym na
człowieku.
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