TONE FROM THE TOP
Náš udržitelný podnikový úspěch spočívá zvláštním způsobem na spolehlivosti a výkonnosti zaměstnanců.
Společnost Erdrich nese za své zaměstnance velkou zodpovědnost a je si toho vědom. Proto se naše vedoucí
kultura zakládá na následující společné hodnoty:

NA PRVNÍM MÍSTĚ JE BEZPEČNOST
Bezpečností práce a ochranou zdraví se staráme o
bezpečné pracoviště.

VELMI DŮLEŽITÁ JE PRO NÁS COMPLIACE
Ve všech společnostech Erdrich směřujeme svoje obchodní procesy, akce a
rozhodnutí na právní zásady a etické hodnoty, zejména integritu a úctu k lidské
důstojnosti a podporu spravedlnosti, transparentnosti, řízení a spolupráci v
podnicích založenou na důvěře. Navíc se hlásíme k naší sociální odpovědnosti a
požadujeme udržitelnost a ohleduplné zacházení se zdroji.

NIKOHO NEOVLIVŇUJEME A
TAKÉ SE NENECHÁVÁME OVLIVŇOVAT
Ucházíme se o obchody výhradně legální cestou. Každou formu korupce, úplatků,
úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání zavrhujeme a je zakázaná. Vyhýbáme
se již zdání, že bychom chtěli nekalými obchodními praktikami ovlivňovat obchodní
rozhodnutí našich obchodních partnerů.

MYSLÍME GLOBÁLNĚ
Respektujeme a dodržujeme všechny národní a mezinárodní předpisy,
které omezují nebo zakazují import, export, vnitrozemský obchod zboží,
technologií nebo služeb jakož i pečlivé zacházení s nerosty z konfliktních a
vysoce rizikových oblastí.

NEKONÁME ZAKÁZANÉ OBCHODNÍ ČINNOSTI
Dbáme na pravidla férové a otevřené soutěže neuskutečňuje žádné
dohody, které nepřípustně ovlivňují hospodářskou soutěž.

INFORMUJEME RYCHLE
A TRANSPARENTNĚ

PODPORUJEME VAŠE PROFESNÍ A OSOBNÍ
ROZVÍJENÍ BEZ OPOMENUTÍ VAŠEHO
SOUKROMÉHO ŽIVOTA

Co musí jednotlivý zaměstnanec vědět pro
splnění svých úkolů se dozví přímo, srozumitelně
a ne náhodou.

Investujeme do vaší kvalifikace a klademe důraz na slučitelnost
povolání a soukromého života.

STARÁME SE O VZÁJEMNÉ OTEVŘENÉ,
DŮVĚRYHODNÉ A FÉROVÉ ZACHÁZENÍ
ŽÁDNÝ DAR BEZ DOHODY
Peněžité a věcné dary pro kreativní a obecně prospěšné
účely musí výhradně uvolnit a schválit vedení společnosti.

Na problémy, konflikty a chybný vývoj mohou všichni otevřené
reagovat. Rychle řešíme rozčílení a rychle přistupujeme k řešení
skrytých nebo otevřených konfliktů. Pokud má někdo něco na srdci,
má to říci.

NECHÁVÁME A AKCEPTUJEME KAŽDÉHO JAKÝ JE
Naše rozmanitost je rozhodující pro úspěch společnosti jako globálního hráče. Proto netrpíme
žádnou diskriminaci, obtěžování, mobbing nebo stalking. Zasazujeme se o rovné zacházení a
rovnost šancí, bez uznávání rasy, etnického a sociálního původu a postavení, pohlaví, barvy pleti,
náboženství nebo ideologie, invalidity, stáří, sexuální orientace, genetických znaků nebo majetku.

PROJEVUJEME VŠEM VÁŽNOST A RESPEKT
V té věcí se musíme potýkat. Rozhodující je, aby všichni došli
řešení se vztyčenou hlavou a každý se cítil brán vážně.

DĚLÁME SI
PRO SEBE ČAS
Vždy nasloucháme. Každá prosba
má pro nás stejnou váhu.

NEMLUVÍME O TAJEMSTVÍCH
Provozní a obchodní tajemství jsou naše nejcennější majetkové hodnoty. Proto je
pro nás samozřejmostí zachovávat mlčenlivost o podnikových a obchodních
tajemstvích a jiné interní záležitosti, jako také osobní informace o každém
jednotlivci z nás, našich zákazníků, obchodních partnerů a dodavatelů.

NEZATAJUJEME OBCHODY
Podporujeme mezinárodní boj proti praní peněz a velmi vážně
bereme zákonné závazky.

DODRŽUJEME PŘEDPISY
Každý z nás musí pro dodržování všech zákonů,
předpisů a norem chování, které se ho týkají
převzít sám odpovědnost a zodpovídat za své
nesprávné chování.

KAŽDÝ, PŘEDEVŠÍM VŠAK VEDOUCÍ SÍLY,
JE DOBRÝM PŘÍKLADEM
To platí také pro každodenní „maličkosti života“.

MALÉ DÁRKY, POZORNOSTI A POZVÁNKY
UDRŽUJÍ PŘÁTELSTVÍ

SPOLÉHÁME SE NAVZÁJEM, PROTOŽE
KAŽDÝ Z NÁS PRACUJE DISCIPLINOVANĚ

MYSLÍME NA BUDOUCNOST
NASTÁVAJÍCÍCH GENERACÍ

U nás existuje možnost k výměně společensky obvyklých zdvořilostí a přiměřené pozornosti,
které slouží partnerskému vztahu. To však nesmí vést k domněnce, že jsme přístupní a
podplatitelní pro osobní výhody, takže dodržujeme několik stanovených pravidel hry.

Každý se zasazuje plnou silou o úspěch podniku a dodržuje,
co slíbil. U nás není žádoucí, odpočívat na náklady jiných.

Ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji mají pro
nás vysokou prioritu. Dodržujeme ekologické normy a zákony. Při naší denní práci
také dbáme na zodpovědné zacházení s například vodou, proudem a papírem.

