Ricoh Hungary Kft.
Viselkedési Kódex
Cél
Ez a Viselkedési Kódex azokat az alapnormákat fekteti le, amelyek végrehajtását a Ricoh Hungary Kft. a munkavállalóitól a
mindennapi tevékenységük során elvár.
A Viselkedési Kódex is ugyanazon négy alapelv köré épül fel, amely a Ricoh Group Társadalmi Felelősségvállalás Okiratban
lett megállapítva, és amelyek meghatározzák, hogyan irányítsuk globális tevékenységeinket fenntartható és felelősségteljes
módon, összhangban az UN Global Compact-ben lefektetett egyetemes alapelvekkel.

Munkavállalókra vonatkozó általános viselkedési szabályok
Elvárjuk minden Ricoh dolgozótól, hogy:
•

mindenkor tartsa be a vonatkozó nemzeti és regionális törvényeket és jogszabályokat,

•

magas etikai és morális normákat alkalmazzon,

•

tartsa be a Ricoh által meghatározott szabályokat és rendelkezéseket,

•

tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy biztosítsa a maximális ügyfél elégedettséget,

•

törekedjen a kreativitás fenntartására, és az önálló gondolkodás melletti folyamatos értékteremtésre,

•

megértse más emberek nézetét azáltal, hogy a helyükbe képzeli magát,

•

törekedjen arra, hogy a vállalat fejlődése maximálisan együtt járjon a munkavállalók személyes elégedettségével.

A Ricoh Group alapvető viszonya a munkavállalókkal
A Ricoh elkötelezett abban, hogy minden dolgozója számára biztosítson:
•

lehetőséget a tanulásra és a fejlődésre, nemcsak munkahelyi kontextusban, hanem az egyén szintjén is,

•

támogatást a meglévő készségek fejlesztésében és újak kialakításában,

•

tisztességes és korrekt rendszert az egyéni készségek és képességek felismeréséhez és megbecsüléséhez,

•

biztonságos, kellemes és működőképes munkakörnyezetet.

Tisztesség a vállalati tevékenységben
1. Vevőközpontú termékeket és szolgáltatásokat dolgozunk ki és nyújtunk a vásárlóinknak.
2. Biztosítjuk a törvényeknek és rendeleteknek való szigorú megfelelést, amelyek szabályozzák a tisztességes versenyt és
kereskedelmet, valamint a monopóliumok tilalmát.
3. Nem élünk a bennfentes információk előnyével haszonszerzés, vagy annak érdekében, hogy aláássuk az árukészlet és a
részvények tisztességes és egészséges kereskedelmét.
4. Gondoskodunk arról, hogy minden üzleti információ megfelelően irányított és védett legyen.
5. Nem ajánlunk fel, és nem fogadunk el megvesztegetésre szánt vendéglátást vagy ajándékokat.
6. Nem nyújtunk pénzügyi hozzájárulást vagy támogatást politikai pártoknak, vagy
kampányokhoz.
7. Biztosítjuk a vonatkozó kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó törvényeknek és
határozatoknak való megfelelést.
8. Támogatjuk az olyan tevékenységeket, amelyek biztosítják a szellemi tőkénk létrehozását,
megóvását és hasznosítását.
9. Nem veszünk részt semmilyen társadalomellenes, vagy bűnügyi tevékenységben.
10. Munkavállalóinktól nem fogadunk el olyan egyéni tevékenységet, amely károsíthatja a Ricoh
márkát, arculatot vagy üzleti tevékenységet.
11. Tiszteletben tartjuk és végrehajtjuk a vállalati vagyonra vonatkozó ellenőrzési szabályokat.
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Összhangban a környezettel
12. Világpolgárként felismerve a felelősségeinket, biztosítjuk, hogy vállalati tevékenységeinket a környezet megőrzését célzó
tevékenységekhez igazítjuk.

Az emberek tiszteletben tartása
13. Kölcsönös megállapodás alapján tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és nem teszünk különbséget faj, vallási hit, nem,
életkor, állampolgárság, rokkantság stb. alapján.

Összhangban a társadalommal
14. Fejlesztjük társas viszonyainkat, annak érdekében, hogy képesek legyünk aktívan hozzájárulni a társadalom jólétéhez.
15. Üzleti lépéseinket egy olyan módszer szerint irányítjuk, amely bizalmon alapuló kapcsolatokat épít, azokon a
közösségeken és régiókon belül, ahol működünk.

További információk
•

Ez a dokumentum a Ricoh Europe CSR Divíziójának a Ricoh Group Viselkedési Kódexe alapján készített összegzésének
átdolgozása.

•

A Viselkedési Kódex teljes változata az Intraneten tekinthető meg.

•

További információk az egyetemes elvekkel kapcsolatban az UN Global Compact-ben találhatóak a következő
elérhetőségen: www.unglobalcompact.org

•

A Ricoh Group Társadalmi Felelősségvállalás Okirata megtalálható az Interneten és elérhető mindenki számára. A Ricoh
Europe ezen okirattal kapcsolatos támogató tevékenysége részletezve van a Sustainability Report-ban, és elérhető a
www.ricoh.com honlapon is.
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