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Visi Kami

Misi Kami

Menjadi penyedia jasa layanan makanan dan layananlayanan penunjang (dengan sistem) kontrak bertaraf
dunia , yang dikenal berkat personel yang profesional,
layanan yang luar biasa, dan hasil yang menakjubkan.

Semua yang berada di dalam lingkup PBU berkomitmen
untuk secara konsisten memberikan pelayanan unggul
dengan tingkat efisiensi tertinggi guna mencapai
keuntungan dan manfaat terbaik bagi pelanggan,
pemegang saham dan sejawat kami.

Nilai-nilai Kami

Prinsip-prinsip Pedoman Kami

Keterbukaan,
Kepercayaan dan
Integritas

Semangat Mencapai
Kualitas Tertinggi

Berjaya dengan
Kerjasama yang baik

Tanggung Jawab

Kami selalu menetapkan standar professional dan
etika tertinggi. Semua hubungan yang kami bina
senantiasa didasari oleh kejujuran, sikap saling
menghargai dan menghormati, keadilan, serta
komitmen untuk melaksanakan dialog secara
terbuka.

Mengutamakan Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan
Pantang bagi kami untuk mempertaruhkan kesehatan
dan keamanan para pelanggan dan personel kami, dan
secara bertanggung jawab akan mengelola dampak
yang ditimbulkan oleh usaha kami terhadap lingkungan.

Kami memberikan pelayanan dan makanan
berkualitas tertinggi sudah mendarah daging dalam
diri kami, dan pencapaian ini merupakan suatu
kebanggaan bagi kami. Kami memiliki keinginan
kuat untuk mengulang kesuksesan, belajar dari
kesalahan, disamping mengembangkan gagasan,
inovasi, dan praktek-praktek yang dapat membantu
kami meningkatkan diri dan menjadi pemimpin
pasar.

Selalu Siap Memberikan yang Terbaik Untuk Para Klien dan
Konsumen
Guna mendapatkan kesetiaan jangka panjang dari
konsumen dengan secara konsisten memperlihatkan
mengapa kami merupakan pilihan utama untuk kualitas,
pelayanan, nilai, dan inovasi.

Kami mendorong dan mendukung setiap individu
untuk mengembangkan diri, namun tetap
menekankan pentingnya sebuah kerjasama yang
baik. Kami menghargai keahlian, kepribadian dan
keunikan, serta kontribusi dari semua rekan, bekerja
bahu-membahu dan selalu siap untuk memberikan
yang terbaik demi mencapai tujuan bersama.
Kami bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan
yang kami lakukan , baik secara individu maupun
sebagai sebuah Kelompok. Setiap hari kami selalu
berusaha untuk memberikan kontribusi positif
terhadap kesehatan dan kesejahteraan para
pelanggan, lingkungan dimana kami bekerja, dan
bumi tempat kami hidup.
Kami sangat menyadari pentingnya sikap positif
dan”selalu siap” dalam menghadapi semua
tantangan dan kesempatan yang ada.

Selalu Siap

Mengembangkan dan Menghargai Perbedaan Personel Kami
Untuk menghargai dan menerima perbedaan serta
kontribusi dari setiap personel. Kami menciptakan
sebuah lingkungan kerja yang menantang serta
memberikan kesempatan dan dukungan bagi setiap
individu untuk berkembang, belajar, dan sukses.
Pertumbuhan yang Menguntungkan
Untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang
saham melalui disiplin, pertumbuhan berkelanjutan, dan
fondasi kuat tata kelola yang baik, yang memberikan
kontribusi dan pengaruh kepada keuntungan kami
dalam skala global.
Selalu Fokus terhadap Kinerja dan Efisiensi
Agar dapat memberikan kualitas dan kinerja terbaik
disamping menjadi penyedia layanan yang termurah dan
terefisien.

