Vállalható Üzleti Szereplők Manifesztója
Vállalható Üzleti Szereplőnek lenni egy etikus üzleti magatartás. Nem tökéletességről és makulátlanságról szól,
hanem egy törekvésről, amely fókuszában az alábbi értékek és elvek állnak:

1

Az értelmes munka világát,
tudás- és teljesítményközpontú
gazdaságot építünk.

2

Hosszú távra tervezünk
– van szakmai, de akár közösségi
és társadalmi víziónk is.

3

Igazi hatásra törekszünk gyors
látszatmegoldások helyett.

4

Érték alapon működünk.

5

Együttműködésre fókuszálunk,
kölcsönösségben, bizalomban és
egymás támogatásában hiszünk.

6

Betartjuk a törvény betűjét
és szellemét.

7

Támogatjuk az őszinte, etikus,
tisztességes és társadalmilag
felelősségteljes magatartást üzleti
partnereink és alkalmazottaink között.
Ezen felül a felső vezetésünk aktívan
támogatja ezeket a jellemzőket.

8

Törekszünk rá, hogy a szabályok
betartásával pénzügyileg stabil
és fenntartható cégeket vezessünk.

9

Bejelentjük a munkavállalóinkat,
és mindenről számlát adunk.

10

Törekszünk rá, hogy betartsuk a
vállalásainkat, és magas minőségű
szolgáltatást nyújtsunk.

11

Szakmai és emberi hitelesség,
szavahihetőség jellemzi az
üzleti cselekvéseinket.

12

Hiszünk a működési elveink és megfelelési szabályaink rendszeres
felülvizsgálatában, hogy szükség
esetén frissíthessük őket.

14

A legjobb gyakorlatok megosztása az
alapműködésünk része, és szerintünk
a reflexióra való nyitottság és a
folyamatos tanulás a szervezet és az
egyén fejlődésének kulcsa – segítjük
a munkavállalóinkat a fejlődésben.

15

Teret adunk a munkatársaink
és a partnereink kezdeményezéseinek, elképzeléseinek.

16

Az emberi méltóság tisztelete
meghatározza a viselkedésünket,
a sokszínűségre építünk – gazdasági
előnyt kovácsolunk tagjaink
különbözőségéből.

17

A megújulási képesség komoly
versenyelőnyünk, keressük a korszerű és innovatív megoldásokat,
és tiszteljük a tapasztalatot is.

18

Szeretjük, ha a teljesítményünk és
a tudásunk alapján méretünk meg.

19

Fontos, hogy felkészítsük a cégünket
arra, hogy akár a nemzetközi piacon
is megállja a helyét.

20

Figyelünk a társadalmi felelősségünkre
és a környezetünk védelmére, nem
dolgozunk aktívan embereket vagy
a Földet megkárosító projekteken.

21

A versenyt hasznosnak látjuk, és
win-win megoldásokra ösztönzünk.

22

Keressük a rugalmas munkavégzés,
munkaszervezés lehetőségeit.

24

Büszkék vagyunk a teljesítményünkre,
és szeretnénk példát mutatni és
nyomot hagyni.

13

23

Az oktatás és a kommunikáció
útján promótáljuk az etikus üzleti
gyakorlatokat alkalmazottaink
és a helyi közösség körében.

Arra törekszünk, hogy felelősségteljes,
etikus üzleti vállalkozásként legyünk
ismertek – mint ilyen, csak olyan
partnerekkel folytatunk üzletet,
akik azonos szakmai normák
mentén működnek.

www.vallalhato.hu

