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Predgovor
Pozdravljeni,
osrednji namen našega dela sta ustvarjanje trajnostnih vrednot in
spoštovanje etičnih načel. To sta sestavna dela naše podjetniške
kulture in spodbuda za naše nenehno stremljenje k inovacijam.
Prevzemamo odgovornost – za svoje zaposlene, kupce, poslovne
partnerje in celokupne dejavnosti po vsem svetu.
Kot družinsko podjetje nas zaznamujejo spoštovanje, integriteta,
visoka raven poslovne etike ter trajnostno in ekološko gospodarjenje.
Naši zaposleni so steber skupine Jungheinrich. Njihova zaščita in
dobro počutje, spoštovanje njihovih pravic in njihovo napredovanje
so nam zelo pomembni. Posebna vez z našimi strankami in poslovnimi partnerji je že desetletja osnova naše gospodarske uspešnosti.
Zavzemamo se za zaščito človekovih pravic po vsem svetu in smo
zavezani Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah,
smernicam OECD za večnacionalna podjetja, temeljnim delovnim
standardom Mednarodne organizacije dela (ILO) in nacionalnemu
akcijskemu načrtu za gospodarstvo in človekove pravice (NAP). Pri
tem je nujno potrebno upoštevanje lokalnih posebnosti.
Kot globalni ponudnik rešitev za notranjo logistiko vedno enakopravno
razmišljamo v socialnem, ekološkem in gospodarskem smislu.

Jungheinrich AG

Dr. L. Brzoska
CEO

A. Jansen
SVP HR

* V tem dokumentu
uporabljamo moško
obliko; to je le zaradi
lažje berljivosti in
vključuje vse spole
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Uvod

1.1. Varujemo človekove pravice
Kot eno vodilnih svetovnih ponudnikov rešitev za notranjo logistiko
smo odgovorni za svoje zaposlene, kupce in poslovne partnerje ter
za svoje izdelke in ravnanje po vsem svetu. Smo družinsko podjetje
in poslovanje, ki temelji na vrednotah, je del naše podjetniške kulture.
Od svojih zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev po vsem svetu
zahtevamo vedno odgovorno, etično neoporečno, zakonsko skladno
in trajnostno ravnanje. Zagovarjamo in spoštujemo človekove pravice.
Kršitve teh vodijo do resnih posledic. Če je nacionalna zakonodaja
strožja, se ta upošteva prednostno.
1.2. Izvajamo nacionalne in mednarodne smernice
Zavzemamo se za zaščito človekovih pravic po vsem svetu in podpiramo Splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah.
Poleg tega upoštevamo smernice OECD za večnacionalna podjetja,
temeljne delovne standarde Mednarodne organizacije dela (ILO) in
na nacionalni ravni tudi nacionalni akcijski načrt za gospodarstvo in
človekove pravice (NAP).
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2.1. Naši delovni pogoji
Pri višini plač in socialnih prispevkov upoštevamo zakonsko d
 oločeno
ali panožno spodnjo mejo. Spoštujemo nacionalno zakonodajo
oziroma panožne standarde glede delovnega časa, časa odmora
in dopusta. To velja tudi za sodelavce, ki zaradi narave dela nimajo
fiksnega delovnega mesta na eni od naših lokacij, denimo servisne
tehnike.
Nudimo zelo dobre delovne pogoje, prilagodljive delovne modele in
različne poklicne modele po vsem svetu, promoviramo inovativne
ideje in našim zaposlenim omogočamo prostor za razvoj. Zaposlenim
nudimo tudi številne možnosti za izobraževanje in razvoj. Spoštujemo
tudi pravico do počitka, vključno s plačanimi dopusti in pravico do
družinskega življenja.
2.2. Naše poslanstvo za večji vključenost in raznolikost
Smo nediskriminatorno podjetje in vse zaposlene obravnavamo
enako, dostojanstveno in spoštljivo. Cilj podjetja Jungheinrich je
preprečiti ali odpraviti diskriminacijo na podlagi starosti, telesne ali
duševne omejitve, narodnosti, zunanjega videza, barve kože, spola,
nosečnosti, spolne usmerjenosti, državljanstva in veroizpovedi zaposlenih. Pri svojem poslovanju ali izvajanju dejavnosti za J
 ungheinrich
ne dopuščamo nikakršne fizične, psihološke, spolne ali verbalne zlorabe, nadlegovanja ali fizične ali duševne prisile. Pričakujemo, da se
bodo zaposleni do kolegov, pa tudi do strank in poslovnih partnerjev
obnašali spoštljivo, strokovno in pošteno.
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2.3. Naše kolektivne pravice
Spoštujemo pravice do svobode sklepanja pogodb in kolektivnih
pogajanj skladno z veljavnimi pravicami in določili. Za nas je zaupanja
vredno in tesno sodelovanje s predstavniki delojemalcev p
 omemben
del našega poslovanja. Za vzajemno zaupanje in sodelovanje je
pomemben odprt in konstruktiven dialog, ki temelji na vzajemnem
spoštovanju. Dogovori kot rezultat kolektivnih pogajanj so pregledno
dokumentirani in se izvajajo za vse zaposlene.
2.4. Naša zavezanost za varstvo zdravja in varnost
na delovnem mestu
Varstvo zdravja in varnosti pri delu nam je še posebej pomembno. Po
vsem svetu zagotavljamo visoke enotne standarde. Prepoznavanje in
izogibanje morebitnim tveganjem, pa tudi preprečevanje nevarnosti,
varnost naprav, varstvo pri delu in varstvo zdravja se nenehno izboljšujejo v okviru naših notranjih smernic in postopkov ter upravljanja
varnosti pri delu. Spoštujemo veljavno zakonodajo, predpise in določila o varnosti in zdravju pri delu ter sodelavcem zagotavljamo varne
in zdrave delovne razmere. Poleg tega podpiramo nenehen nadaljnji
razvoj ukrepov in sistemov za varstvo pri delu in zaposlenim nudimo
posebno podporo v obliki usposabljanja.
Naši bistveni elementi in načela ukrepanja so:
X Vodilni kadri prevzemajo odgovornost za dodeljene naloge in so
vzor pri uresničevanju varstva pri delu in varstva zdravja.
X Naši zaposleni delujejo v skladu z varnostnimi predpisi in dejavno
prispevajo k izboljšanju varstva pri delu.
X Z izobraževanjem in nadaljnjim usposabljanjem svojim z
 aposlenim
omogočamo uspešno izvajanje svojih načel delovanja. S tem se
vsi zaposleni zavežejo, da bodo nadrejenemu, strokovnjakom za
varnost ali pooblaščencu za varnost poročali o nevarnostih in
potencialnih nevarnostih.
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Naša delovna mesta so ob upoštevanju trenutnega stanja tehnologije in medicine dela zasnovana tako, da so zdravju neškodljiva,
ergonomska in varna, njihova varnost pa se redno preverja.
X Izogibati se je treba poškodbam, nesrečam ali boleznim, povezanim
z delom. Vse nesreče se evidentirajo in analizirajo, da se z ustreznimi ukrepi preprečijo ponovitve. Število delovnih nesreč in z njimi
povezanega izpada delovanja skušamo zmanjšati na najmanjšo
možno mero.
X

2.5. Naša zaveza proti prisilnemu delu in delu otrok
Spoštujemo in podpiramo mednarodno uveljavljene človekove
pravice ter ne dopuščamo prisilnega dela, dela otrok ali kazenskega
dela, suženjstva ali trgovine z ljudmi. Pri zaposlovanju upoštevamo
najmanjšo starost, ki je določena z nacionalno zakonodajo. Če ni
nacionalnih predpisov, upoštevamo mednarodno priznane standarde
Združenih narodov. Ločeno je podana povezava do nacionalnih
predpisov, na primer zakona o preprečevanju sodobnega suženjstva
Združenega kraljestva.
X

Združeno kraljestvo – Zakon o preprečevanju sodobnega suženjstva
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2.6. Naša ponudba usposabljanja
Osebni in poklicni razvoj naših zaposlenih temelji na naslednjih točkah:
X Sistematično spodbujanje in razvoj nadarjenosti
X Velika meddisciplinarna izbira internih tečajev usposabljanja
X V celotni skupini uveljavljeno razumevanje vodenja
X Strateški in mednarodni razvoj vodenja
X Visokokakovosten in uspešen program pripravništva že več kot 40 let
X Inštruiranje, mentorstvo in druge individualne oblike razvoja
X Mednarodno sodelovanje z zunanjimi partnerji na področju
kvalificiranja in nadaljnjega usposabljanja
Izobraževalni center Jungheinrich nudi naslednje storitve:
X Celoviti koncepti usposabljanj za vse ciljne skupine v prodaji
(vključno s certifikati)
X Jungheinrichova platforma »CAMPUS« kot digitalna učna
platforma za vse zaposlene po vsem svetu
X Kvalifikacija za notranje inštruktorje prek Jungheinrichove
akademije za usposabljanje inštruktorjev
X Mednarodni sistem multiplikatorjev, ki zagotavlja izvajanje
globalno prilagojenih standardov usposabljanja
X Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti za trajno ohranitev
naših kvalifikacijskih standardov
X Nenehni nadaljnji razvoj vseh usposabljanj prek Jungheinrichove
akademije
Prizadevamo si za dolgoročno visoko zmogljivost in zaposljivost.
Poleg poklicnih kvalifikacij ima osrednji pomen tudi osebni razvoj.
Za nas so enake možnosti ključnega pomena pri dostopu do
ukrepov usposabljanja in izobraževanja.
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2.7. Naša zavezanost za pravico do zasebnosti
in varstva osebnih podatkov
Obdelujemo podatke poslovnih partnerjev, kot so stranke in dobavitelji, pa tudi zaposlenih in kandidatov za zaposlitev. Med njimi so
tudi osebni podatki in jih je zato treba obravnavati v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Spoštujemo pravice do varstva podatkov
in temeljne pravice vsakega posameznika ter upoštevamo ustrezne
zakone za zaščito in varstvo osebnih podatkov – zlasti evropsko
splošno uredbo o varstvu podatkov. Skrbimo, da so podatki varni,
zlasti pred zlorabo ali izgubo, tako da skrbno ravnamo z njimi in
upoštevamo predpisane varnostne ukrepe. Zagotavljamo tudi, da se
podatki obdelujejo pregledno.
To zagotavlja sistem za upravljanje varstva podatkov v celotni skupini
z ustreznimi notranjimi smernicami, podrobnimi delovnimi navodili,
izobraževanji zaposlenih o ustreznem ravnanju in varstvu podatkov,
vključno z zagotavljanjem ustrezne stopnje tehnične varnosti in
ustreznih struktur naših informacijskih sistemov.
Dodatne informacije o varstvu podatkov, vključno s kontaktnimi
podatki, so na voljo tudi v naši izjavi o varstvu podatkov na spletnem
mestu www.jungheinrich.si.
X

Jungheinrichova izjava o varstvu podatkov
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Pričakovanja in obravnavanje
zunanjih partnerjev

Naše zahteve glede poslovnih partnerjev in izvajalcev
Pri Jungheinrichu integritetno ravnanje ni le pogoj za zaupanja vredno sodelovanje v družbi, temveč tudi temelj sodelovanja z dobavitelji,
strankami in drugimi poslovnimi partnerji. Temeljna načela s tega
področja smo opredelili v kodeksu poslovne etike. Skladno s tem
iščemo poslovne partnerje, ki verjamejo v enaka načela.
X
X
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Jungheinrichov kodeks poslovne etike
Jungheinrichov kodeks za dobavitelje

Izvajanje in preverjanje kodeksa
človekovih pravic in varstva pri delu
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4.1. Naša odgovornost
Kot mednarodnemu družinskemu podjetju nam je še posebej
pomembno poslovanje, ki temelji na vrednotah. Zavezani smo k
spoštovanju in zaščiti človekovih pravic. Zagotavljamo, da vsi zaposleni poznajo in izpolnjujejo naše zahteve glede kakovosti, ki so zajete
v kodeksu človekovih pravic in varstva pri delu. Vsem zaposlenim in
zunanjim tretjim osebam so na voljo različne neposredne ali anonimne možnosti za vzpostavljanje stika.
4.2. Naš nadzorni organ
Pričakujemo, da bodo kodeks človekovih pravic in varstva pri delu
spoštovale vse družbe Jungheinrich po vsem svetu. Oddelek za
revizijo skupine Jungheinrich je odgovoren za redno preverjanje,
ali se ta upošteva.
4.3. Vaše možnosti za stik
Zaposlenim so na voljo različne možnosti za osebni stik. V ta namen
se lahko obrnejo na svojega vodjo, pooblaščenca za skladnost poslovanja v svoji enoti ali pooblaščenca za skladnost poslovanja v glavni
enoti, da pojasni vsa vprašanja ali morebitne kršitve. Telefonsko linijo
Jungheinrich OpenLine lahko uporabite tudi anonimno.
Zunanjim tretjim osebam so tudi na voljo kontaktne osebe. Poleg
tega lahko prek Jungheinrichovega OpenLine portala in telefona
anonimno stopite v stik s pooblaščencem za skladnost poslovanja v
glavni enoti.
Informacije v zvezi s tem so na voljo na spletni strani:
X www.jungheinrich.com/compliance
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Telefon:
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Servis
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01 562 17 79
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