Ludské práva a pracovné podmienky
Rovnoprávne postavenie a spravodlivé zaobchádzanie
ku všetkým zamestnancom sa pristupuje spravodlivo a rovnako.
Spoločnosť TRASER s r.o. kladie veľký dôraz na to, aby sa so všetkými zamestnancami
zaobchádzalo spravodlivo a s rešpektom. Pracovné prostredie je založené na vzájomnej
dôvere, v ktorej sa ku každej osobe pristupuje s úctou a rešpektom a kde si vážia ľudí z
rôznych kultúrnych a sociálnych prostredí.
Aby sme predišli nedorozumeniam a konfliktom, správame sa k sebe úctivo a s
rešpektom.
Spoločnosť TRASER s r.o. ponúka všetkým zamestnancom rovnaké pracovné príležitosti.
Všetky personálne rozhodnutia sú založené na vhodnosti, výkonnosti, bezúhonnosti,
kvalifikácii a podobných kritériách, či už pri nábore, školení, odmeňovaní alebo povýšení.
Sexuálne obťažovanie
Sexuálne obťažovanie môže mať rôzne podoby, napr. pokusy o zblíženie, ponižujúce
komentáre, vtipy, vulgárne výrazy alebo urážlivé gestá. Takéto správanie možno
považovať za obťažovanie aj vtedy, ak nebolo tak zamýšľané.
Spoločnosť TRASER s r.o. zakazuje akékoľvek sexuálne obťažovanie.
Zamestnanci, ktorí sa cítia byť sexuálne obťažovaní, môžu kedykoľvek nahlásiť toto
konanie príslušnému zodpovednému nadriadenému (podľa postupu Kódexu správania).
Pritom sa môžu spoľahnúť na to, že takéto nahlásenie bude starostlivo a s najprísnejšou
dôvernosťou preskúmané a nebude mať negatívny vplyv na situáciu v zamestnaní,
posúdenie alebo príjem oznamujúcej osoby.
Takéto nahlásenia podľa závažnosti môžu byť oznámené aj kompetentným vyšetrovacím
orgánom s cieľom okamžite a definitívne zastaviť takéto neprijateľné správanie.
Pri prijímaní nových zamestnancov a tiež postupu zamestnancov na vyššie pozície dbáme
na rovnocenné posudzovanie všetkých, takže sa nerobia žiadne rozdiely na základe rasy,
pôvodu, pohlavia, náboženstva alebo veku.
Diskriminácia
V spoločnosti TRASER s r.o. sa ľudské práva považujú za základné hodnoty, ktoré všetci
rešpektujú a dodržiavajú.
Spoločnosť TRASER s r.o. uznáva a víta, že každý človek je jedinečný a cenný a mali by
sa rešpektovať jeho individuálne schopnosti. Každého zamestnanca považujeme za
dôležitého člena nášho tímu a rešpektujeme práva a dôstojnosť všetkých našich
zamestnancov.
Spoločnosť TRASER s r.o. sa zaväzuje, že ku všetkým potenciálnym a existujúcim
zamestnancom bude pristupovať spravodlivo a rovnako. Nestrpíme žiadnu formu
diskriminácie z dôvodov národnostného alebo etnického pôvodu, pohlavia, sexuálnej
orientácie, kultúry, náboženstva, veku, rodinného stavu, sociálnej príslušnosti alebo
zdravotného stavu, členstva v odboroch, politických názorov alebo iných relevantných
atribútov. S ľuďmi s rovnakou odbornou a osobnou kvalifikáciou sa musí vzhľadom na
prijatie do zamestnania, podmienky zamestnania, odmeňovanie, ďalšie vzdelávanie
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a rozvoj personálu v rámci regionálneho prostredia zaobchádzať rovnako. Táto zásada
platí rovnako pre všetky obchodné vzťahy s externými tretími stranami, ako sú napr.
dodávatelia, zákazníci, konzultanti, predajcovia a ďalší obchodní partneri vrátane
konkurentov.
Detská práca, sloboda združovania, pracovné výhody
Detská práca alebo nútená práca sú zakázané v každej našej spoločnosti a snažíme sa
ovplyvniť podniky našich partnerov a dodávateľov, aby konali podobným spôsobom.
Spoločnosť nezamestnáva ani neakceptuje žiadnu formu nútenej práce alebo dlhového
otroctva, väzňov ani ilegálnych pracovníkov. Všetci pracovníci musia mať
rovnaké právo počas hodín, keď nepracujú, voľne odísť z pracoviska a ubytovacích
priestorov (ak sa poskytujú).
Spoločnosť TRASER s r.o. sa vo všetkých svojich pobočkách postará o primeraný a
spravodlivý systém miezd a platov. Rešpektujeme právo našich zamestnancov na
kolektívne zmluvy v súlade so zákonom alebo zvykmi, ktoré sú platné alebo bežné v
krajinách, v ktorých pôsobíme.
Zamestnanci spoločnosti TRASER s r.o. sa môžu pripojiť k ľubovoľnému zväzu, ako aj
založiť ľubovoľný zväz, organizovať a kolektívne a individuálne vyjednávať v súlade s
miestnymi zákonmi a predpismi. Žiadny zamestnanec nesmie byť ohrozený tým, že sa
uplatňovanie týchto práv by bol objektom obťažovania alebo pomsty.
V spoločnosti TRASER s r.o. je prísne zakázané počas pracovnej doby požívať akékoľvek
drogy, alkohol a iné omamné látky, pokiaľ to nie je lekársky indikované.
Technický riaditeľ
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