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Изявлението на Sodexo за Бизнес Отговорно Поведение
Мисията на Содексо е да подобри качеството на всекидневния живот на всички, на които
служим; и да допринасяме за икономическото, социално и екологично развитие на общностите,
регионите и страните, в които работим. Нашите ценности са Качествено обслужване, Екипен
дух и Прогрес. Основен ангажимент, който сме поели е почтеността на бизнеса, зачитането на
правата на човека и околната среда и те са част от нашите ценности и етични принципи и са от
съществено значение за изпълнението на нашата цел, от основаването на компанията през 1966
година.
Нашият подход и действия по отношение на Бизнес Отговорното Поведение се ръководят от:




Содексо изявление за Бизнес почтеност
Содексо изявление за Зачитане на правата на човека
Корпоративна отговорност

Всички изявления и поетите ангажименти към Бизнес Отговорно Поведение, които те
съдържат, се отнасят за всички наши служители, операции и бизнес отношения по целия свят.
Всички лидери и мениджъри в Содексо са отговорни да знаят, спазват и споделят нашите
ангажименти за Бизнес Отговорно Поведение и да ги включат бизнес политиките, практиките и
взаимоотношенията. Очакваме и нашите бизнес партньори да подкрепят и да изпълняват тези
ангажименти.
Ние приветстваме обратна връзка относно нашите бизнес практики. Ние насърчаваме нашите
служители и всички останали да ни предоставят информация или техните притеснения при
неетични бизнес практики, неблагоприятни въздействия върху човешките права или други
неща, свързани с нашето Бизнес Отговорно Поведение. Затова ние се ангажираме да
предоставим значими насоки, чрез които служителите, нашите доставчици и други лица
засегнати от нашия бизнес, да не се чувстват застрашени от отмъщение. Ние също така
уважаваме правата служителите да повдигат такива опасения чрез законни колективни
представители.
Стремим да адресираме своевременно всеки доклад, който получаваме. Въз основа на нашето
разследване на фактите и обстоятелства, ще предприемем положителни стъпки, за да отстраним
причините и да смекчим рисковете от повторение.
Нашият ангажимент е последователен и динамичен. Ние ще преразглеждаме нашите политики
и практики и ще ги актуализираме, чрез опита, който получаваме. Този последователен преглед
подобри на системите и процесите, включително методите за надлежна проверка и нашата
загриженост и и усилията за смекчаване на идентифицираните рискове.
Ще докладваме поне веднъж годишно за действията и резултатите, свързани с Бизнес
Отговорното Поведение.

