“AZƏRİNŞAATSERVİS” MMC-NİN
KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT SİYASƏTİ
“Azərinşaatservis” MMC-nin Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) siyasəti onun biznes fəaliyyətinin dörd əsas
istiqaməti üzrə sosial məsuliyyəti dərk etməsidir: bazardakı mövqeyimiz (müştərilərimiz, təchizatçılarımız və
tərəfdaşlarımız), iş mühitimiz (əməkdaşlarımız), cəmiyyətimiz (çalışdığımız yerlər və icmalar) və ətraf mühitimiz.
KSM siyasətimiz bu sahələr üzrə məsuliyyətimizi dərk etməyimizin və fəaliyyətimiz zamanı üzərimizə düşən bütün
öhdəlikləri yerinə yetirəcəyimizin sübutudur.
“Azərinşaatservis” MMC-nin KSM siyasəti onun Biznes Strategiyası, Dəyərləri və Vizyonundan irəli gələn bütün
məqamları dəstəkləyir. KSM siyasətimiz bizim bütün sahələr üzrə mövqeyimizin bəyannaməsidir və biz
fəaliyyətimiz zamanı bu sənəddən irəli gələn bütün öhdəliklərə əməl edəcəyik.
“Azərinşaatservis” MMC olaraq biz çalışdığımız ölkələrin cəmiyyətlərinin və onların dəyərlərinin bir hissəsi olmağı
və cəmiyyətlərin qayğısına qalmağa çalışırıq.
“Azərinşaatservis” MMC davamlı inkişafı aşağıdakı şəkildə dəstəkləyir:
• Bilikləri və bacarıqları paylaşmaq və şəffaflığı təmin etməklə
• Şəxsi mülkiyyət hüququnu dəstəkləmək, dini, cinsi, etnik, sosial və yaş ayrı-seçkiliyinə qarşı çıxmaqla
• Qlobal şirkət olmaqla çalışdığımız cəmiyyətlərin inkişafına dəstək olmaqla
“Azərinşaatservis” MMC olaraq biz cəmiyyətlərin iqtisadi güzəranının, mədəniyyətinin, sosial həyatının, təhsilinin
inkişafına çalışırıq. Bunu biz əsas fəaliyyətimiz və dolayısı layihələr vasitəsilə həyata keçiririk. Fəaliyyət
göstərdiyimiz cəmiyyətlərin bir hissəsi olduğumuz üçün biz onların inkişafında maraqlıyıq.
Bu layihələrin məqsədlərindən bəziləri bunlardır:
• İqtisadi sövdələşmələr zamanı cəmiyyətlərin etik, sosial və ekoloji maraqlarını nəzərə almaq
• Fəaliyyətimiz zamanı KSM-ə aid risklər və imkanları araşdırırıq
ƏMƏKDAŞLAR
Əməkdaşlarımız bizim əsas kapitalımızdır və buna görə də KSM siyasətimiz çərçivəsində “Azərinşaatservis”
MMC olaraq onların güzəranının yaxşılaşması, çalışmaq üçün rahat iş şəraitinin yaradılmasına önəm veririk.
Bizim çalışdığımız ortam dəyərlərimizi paylaşır və hər bir əməkdaşımız üçün fiziki, psixoloji və mənəvi konfortun
təmin olunmasına çalışırıq. Bu əməkdaşlarımızın peşəkar fəaliyyətinə kömək edir və işlə ev arasında
balanslaşdırılmış həyat qurmağa imkan yaradır.
Biz aşağıdakı məqamlara önəm veririk:
• Hər cür zorakılığa qarşı çıxmaqla bərabər uşaq istismarının əleyhinəyik
• Hər cür ayrı-seçkiliyin əleyhinəyik
• Əməkdaşlarımız üçün sağlam və rahat iş şəraitinin yaradılması
• Əməkdaşlarımızın peşəkar inkişafına sərmayə yatırmağa davam edəcəyik
BAZAR
• Çalışdığımız bazarların bütün qanunvericiliyə hörmətlə yanaşırıq və bizim fəaliyyətə aid sahələr üzrə
qanunverici aktlarına əməl edirik
• Şirkətimizin Biznes Konsepsiyası, Vizyonu, Dəyərlərinə əməl edirik
• Damamlı inkişafın təməlinə böyük təsiri olacaq layihələr həyata keçirmək
• Əməkdaşlarımızın, müştərilərimizin, təchizatçılarımızın və səhmdarlarımızın müəllif hüquqlarına hörmətlə
yanaşırıq.
ƏTRAF MÜHİT
• “Azerinşaatservis” olaraq dünyada mövcud ən yaxşı təcrübəni öyrənirik.
• Ekologiyanın mühafizəsi istiqamətində layihələr həyata keçirəcəyik.
• Əsas fəaliyyətimizin əməkdaşlarımıza, cəmiyyətimizə və səhmdarlarımıza və ətraf mühitə maneə
olmayacağına çalışacağıq.

