
STREFA
JOB

ПРАВИЛА
ЕТИКИ

В
БІЗНЕСІ

equality
diversity
tolerance

acceptance
for disabled
ecology



Strefa Job спеціалізується на 
аутсорсингу бізнес-процесів в 
сфері HR.
Місією Strefa Job
є забезпечення найвищої 
якості послуг, підтримка 
клієнтів у досягненні 
бізнес-цілей.

Наша співпраця з клієнтами 
побудована на етичних цінностях 
та прозорому діалогуванні з 
зацікавленими сторонами. 
Цей документ є декларацією 
етичних правил ведення бізнесу, 
яких дотримується група JOB.

Strefa Job працює згідно з чинними 
законами та найвищими етичними 
стандартами, чесно і прозоро.

Strefa Job очікує такого ж від своїх 
партнерів, як на рівні співпраці з нами, 
так і в ставленні до інших організацій 
та приватних осіб. 

1.1 1.2

З метою забезпечення прозорості у 
бізнес-стосунках зі своїми партнерами 
Strefa Job веде Реєстр дарунків, де вказані 
всі предмети, прийняті або вручені у 
зв’язку з реалізацією службових 
обов’язків.

Strefa Job не підтримує жодних 
корупційних дій або таких, які можуть 
здаватися спробою хабарництва. 

1.3 1.4

Працівники Strefa Job зобов’язуються 
дотримуватися антикорупційної 
політики, підписуючи декларацію. Окрім 
цього, працівники відповідають за 
активну  комунікацію засад 
антикорупційної політики під час 
виконання своїх службових обов’язків.

1.5

1.0 Антикорупційна політика



Strefa Job є працедавцем відкритим на 
різноманітність – ми працевлаштовуємо 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями, жінок, осіб віку 50+. Strefa 
Job активно промує різноманітність в 
місцях роботи та ініціативи у цьому 
напрямку.  

Strefa Job ставиться до всіх працівників 
з гідністю і повагою, не схвалює і не 
застосовує тілесних покарань, словесної 
неповаги до персоналу, фізичного 
і психічного примусу. 

Strefa Job з повагою савиться до права 
персоналу на отримання заробітної плати, 
яка забезпечує соціальний мінімум. Група 
JOB надає працівникам інформацію про 
заробітну плату і додаткові виплати. 
Працедавець також запевняє, що заробітна 
плата і додаткові виплати виплачуються 
згідно з чинним законодавством. 

Strefa Job не бере участі в використанні 
примусової роботи, не затримує 
заробітної плати або інших виплат, 
документів чи власності персоналу з метою 
примусу до виконання робіт на користь 
працедавця. 

Strefa Job проводить прозорий набір 
персоналу, працює на відкритих 
засадах. У своїх вакансіях інформує про 
намір працевлаштовувати людей з 
обмеженими фізичними можливостями.
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Основою організаційної культури Strefa job  
є цінності та індивідуальні потреби 
працівників. Група JOB  створює для 
працівників умови для розвитку, організовує 
навчання. Не дискримінує нікого з погляду на 
стать, вік, фізичні обмеження чи інші виміри 
різноманітності. Діяльність Strefa Job  
ґрунтується на цінностях та етиці бізнесу. 

Strefa Job дотримується законів і 
стандартів, які стосуються вихідних днів. 

Strefa Job в рамках проекту 
TAKpełnosprawni промує 
працевлаштування людей з обмеженими 
фізичними можливостями серед своїх 
партнерів та клієнтів, збільшує шанси 
недооцінюваних груп на ринку праці та 
протидіє їх соціальній ізоляції. 

Strefa Job відповідає за безпечні умови 
роботи – кожен працівник зобов’язаний 
розпочинаючи роботу пройти інструктаж 
з безпеки та гігієни праці, відповідно до 
його посади.

Strefa Job не схвалює ані не бере участі 
в експлуатації дітей. 
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Етичний кодекс HR2.0 



Strefa Job зобов’язується дотримуватися цього 
кодексу. Також зобов’язується до промування 
його вказівок серед своїх працівників. У Strefa 
Job визначено особу, відповідальну за 
моніторинг та оцінку впровадження кодексу. 

Інформує працівників про вплив Strefa 
Job на довкілля.

Бере до уваги екологічні питання під час 
прийняття рішень, стимулює працівників 
до роботи згідно з екологічною 
політикою Strefa Job і забезпечує з цією 
метою відповідні курси та навчання.

Інформує актуальних і потенцінйих 
партнерів про екологічні стандарти, які 
діють в Strefa Job чи вимоги, яким повинні 
відповідати продукти і послуги, які 
забезпечують підвиконавці.

Strefa Job немає безпосереднього впливу 
на природне середовище, але деякі 
сфери її функціонуванння можуть 
негативно впливати на довкілля, тому 
фірма проводить такі дії:

3.1

Заощадження енергії (через 
максимальне використання денного 
світла, використання енергоощадних 
лампочок, належне використання 
електрозасобів, забезпечення офісів 
приладами, які мають сертифікат 
енергоощадності) та економного 
використання води.

Обмеження використання офісних 
матеріалів і паперу на всіх етапах 
діяльності  чи в напрямках, де є така 
потреба.

Дбайливе ставлення до надходження 
свіжого повітря завдяки провітрюванню 
приміщень та наявності рослин.

Сортування використаних матеріалів, 
збирання пластикових кришечок 
разом з діяльністю зі сфери 
соціальної відповідальності бізнесу.

    Екологічне керування 

1. Врахування екологічних аспектів під час   
    прийняття рішень, наприклад рішень про         
    покупки чи запровадження нових послуг.
  
2. Відповідальна політика стосовно        
    придбання автомобілів та їх використання.

3. Заохочення бізнес партнерів до розгляду  
    екологічних питань у їхній діяльності. 

Strefa Job реалізує такі дії за напрямками:

3.2

Екологічна політика3.0 


