Účelem kodexu chování (dále jen Kodex) je stanovit zásady chování zaměstnanců podnikatelského uskupení SSI GROUP
(dále jen „SSI GROUP“ nebo „Skupina“), založené na uplatnění hodnot Skupiny a všeobecně uznávaných etických
zásadách.
Základní pravidla etického chování
Každý, kdo pracuje pro SSI GROUP, je povinen dodržovat právní předpisy země, ve které vykonává svoji práci, a závazné
interní předpisy SSI GROUP. Je také povinen chovat se čestně a v souladu s hodnotami Skupiny, morálními principy
uznávanými v místě, kde se nachází, a respektovat tradice a kulturu země, v níž působí.
Zaměstnanci a management
My zaměstnanci SSI GROUP bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání, politické a státní příslušnosti máme stejná
práva na zajištění řádné přípravy pro výkon práce a další pracovní rozvoj.
Totéž platí i o právu na spravedlivou odměnu a pracovní zařazení odpovídající výkonu a kvalitě vykonané práce.
Základem každodenního kontaktu a spolupráce se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci společnosti, bez ohledu na hierarchii, je úcta, respekt a čestné jednání.
Management je povinen být svým jednáním příkladem zaměstnancům společnosti a podporovat jednání v souladu
s Kodexem.
Vytváříme firemní kulturu, ve které je člověk na prvním místě a jejímž základem je tvorba hodnot.
Naše cíle jsou ctižádostivé, plánování realistické a podávané zprávy nezkreslené.
Inovativnost je principem SSI GROUP, bojujeme za své myšlenky, jsme otevřeni podnětům jiných a dále je rozvíjíme.
Při svém jednání dáváme a zároveň požadujeme volný prostor, jejž zodpovědně využíváme. Vzájemně spolupracujeme
a vymýšlíme lepší cesty k dosažení cílů SSI GROUP.
Podáváme maximální výkon a neustále se snažíme rozvíjet své pracovní schopnosti a dovednosti. Máme nárok na takové
pracovní podmínky, které nám umožní vykonávat práci podle našich nejlepších schopností.
Se zdroji Skupiny zacházíme šetrně a chráníme je před zneužitím či poškozením. V pracovním i obchodním styku stavíme
na první místo zájmy společnosti a nenecháváme se ovlivnit soukromými zájmy.
Ctíme odpovědnost za dlouhodobý a udržitelný rozvoj SSI GROUP a přispíváme k vyváženosti ekonomických,
ekologických a sociálních cílů Skupiny.
Postoj k zákazníkům a dodavatelům
Naší prioritou je vstřícnost k zákazníkovi. Naše interní měřítka se řídí důsledně jeho potřebami, očekáváními
a přáními.
Při plnění pracovních povinností klademe sami na sebe vysoké požadavky s cílem maximálního uspokojení potřeb zákazníka, a tím přispíváme k vytváření dobrého jména SSI GROUP.
Naším zájmem je dobrý a dlouhodobý vztah k zákazníkům a dodavatelům, jehož základem je důvěra, vysoká kvalita
vzájemných služeb a jejich neustálé rozvíjení.
Společenská odpovědnost
Základem našeho jednání je odpovědnost vůči okolnímu světu. Snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí, a to na úrovni
regionální, národní i nadnárodní. Podporujeme charitativní, vzdělávací a veřejně prospěšné aktivity.
Důsledně se vyhýbáme konfliktu zájmů. Klademe důraz na plnění informačních povinností a na pravdivé výkaznictví.
Chceme být úspěšní, ale nikdy na úkor platných právních předpisů a etických zásad.
Usilujeme o to, aby případné škodlivé dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší.
Dodržování Kodexu
Tyto zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance a dodavatele společnosti SSI GROUP a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.
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