KADRLAR SİYASƏTİ
Biz əməkdaşların davamlı şəkildə təkmilləşməsinə sadiqik. Bu gün, kadrlarımızın inkişaf etdirilməsi
dünya miqyaslı xidmət şirkətinə çevrilmək planımıza nail olmaqda ən mühüm mexanizmdir. Biz öz
işçilərimizi düzgün idarəçilik, təlim və təhsil, inkişaf və təlimatlandırma işində dəstəkləyirik.
“Azərinşaatservis” MMC-də biz təhlükəsiz, peşəkar və kollektiv işi dəstəkləyən, eləcə də etimad
doğuran iş yerini yaratmağa çalışırıq. “Azərinşaatservis” MMC üçün çalışan hər bir şəxs uğurlarımıza
və böyük şirkətin yaradılmasına töhfə verir. Birgə çalışaraq, müxtəlif istedadlara və perspektivlərə
söykənərək, biz Şirkətimiz üçün yeni və yaradıcı imkanların açılmasına təkan verəcəyik.
Biz müxtəliflik ilə bərabərliyin dəyərləndirdiyi qarşılıqlı etimad doğuran, eləcə də “Azərinşaatservis”
MMC üçün işləyən hər kəsə hörmətlə və ehtiramla yanaşılan iş şəraitlərin yaradılmasına sadiqik.
İşçilər irqindən, dərisinin rəngindən, dinindən, cinsindən, yaşından, milli mənsubiyyətindən, cinsi
meylindən, cinsi şəxsiyyətindən, ailə vəziyyətindən və əlillik dərəcəsindən asılı olmayaraq, işə
götürürük. Onlar müxtəlif mənşəli əməkdaşlardan ibarət insani keyfiyyətləri dəyərləndirən təşkilatın
bir hissəsi kimi hiss edəcəklər.
Ədalətli rəftar və bərabər məşğulluq imkanları
“Azərinşaatservis” MMC iki ölkədə fəaliyyət göstərən və təxminən 1500 işçisi olan bir şirkətdir.
Gücümüz işçilərimizin müxtəlifliyindədir. Hər bir işçi dünya miqyasında çalışan heyətin mühüm üzvü
kimi qəbul edilir. Biz bütün əməkdaşların hüquq və ləyaqətinə hörmətlə yanaşırıq.
“Azərinşaatservis” MMC olaraq biz, müxtəliflik və bərabərliyin dəyərləndirildiyi, eləcə də qarşılıqlı
etimad və hörmətə əsaslanan iş şəraitini yaratmağa çalışırıq və bu mühitdə “Azərinşaatservis” MMC
üçün çalışan hər bir şəxs aşağıdakılara qadirdir:
•
•
•
•
•
•
•

Öz iş yerində onlardan nəyin gözlənildiyini bilir.
Açıq, konstruktiv işgüzar söhbətlərə hazırdır.
Öz bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə yardım alır.
Nailiyyətlərə əsaslanan özünün iş nəticələrinə görə tanınır və rəqabət şəraitində mükafatlandırılır.
Kollektivin iş göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasında iştirak edir və onun rəyi dinlənilir.
Ayrı-seçkilik qoyulmadan, hörmət və ehtiram əsasında ədalətli yanaşma tətbiq edilir.
Fərdi prioritetlərə gəldikdə, rəhbərliyin dəstəyini hiss edir.

İş yerində hörmətlə yanaşma və sıxışdırmanın olmaması
Biz inanırıq ki, “Azərinşaatservis” MMC-də hər bir işçi ədalətli, hörmət və ehtiramlı yanaşmaya
layiqdir.
“Azərinşaatservis” MMC işçilər, podratçılar, təchizatçılar, alıcılar və digər tərəflərlə münasibətdə
vəzifədən sui-istifadə və ya sıxışdırmanın hər hansı formasını tədbiq edən içşini qəbul etmir.
Məxfilik və işçi haqqında məlumatın konfidensial olması
“Azərinşaatservis” MMC işçilər haqqında fərdi məlumatların məxfi saxlanılması işinə sadiqdir.
“Azərinşaatservis” MMC-nin siyasəti effektiv fəaliyyət üçün tələb olunan yaxud işlədiyimiz yerlərin
qanunu ilə tələb olunan işçi haqqında yalnız fərdi məlumatları almaq və qorumaqdan ibarətdir.

