Wij zijn
LUGERA – THE PEOPLE REPUBLIC
Homeland of Talent

en waar wij voor staan
Ons doel
Sinds 1996 proberen wij zoveel mogelijk mensen aan een beter betaalde baan te helpen. Voor hoe meer mensen wij
dit doen des te succesvoller wij zijn.
Wij hebben één regel
Wij zeggen altijd ‘ja’ tegen onze klanten, kandidaten, collega’s en andere belanghebbenden. Met ja bedoelen we dat
we altijd naar een oplossing streven. Onze instelling is dat we het kunnen.
Onze missie
Wij bieden altijd toegevoegde waarde en verbeteren onze vaardigheden om waarde toe te voegen voor:
1. Klanten
2. Kandidaten
3. Collega’s en
4. Alle mogelijke belanghebbenden
Alleen het beste is goed genoeg
Bij Lugera streven wij naar het allerbeste. Gewoon is gewoon niet goed genoeg. Niemand bij Lugera houdt het vol als
zijn of haar prestaties gemiddeld zijn. Iedereen die zich bij Lugera heeft aangesloten is gecommitteerd om alleen het
allerbeste te doen voor twee redenen:
1. Persoonlijke ontplooiing. Het niveau van persoonlijke ontplooiing is optimaal als je het allerhoogste bereikt,
2. Onze klanten, kandidaten, collega’s en belanghebbenden verdienen het allerbeste
Wij gaan verder, wij doen meer
Wij doen ons werk en nog veel meer. Om iets gewoon te doen is gewoon niet goed genoeg. Wij streven er naar om
uw en onze verwachtingen te overtreffen. Daarom doen wij meer.
Streven naar het allerbeste klinkt leuk maar is super moeilijk
Wij weten dat waarachtige ontplooiing, zowel persoonlijk als zakelijk, niet makkelijk is. Geweldig goed zijn betekent
slim en erg hard werken. Het goede nieuws is dat dit een geweldige sensatie geeft. Het slechte nieuws is dat het
meer inspanning kost dan wij misschien zouden willen of kunnen opbrengen. Maar het is allemaal uiteindelijk meer
dan de moeite waard want zowel wij als onze klanten, kandidaten, collega’s en belanghebbenden verdienen het
allerbeste.
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