
 

Prețuim toți angajații calificați, indiferent de originea lor, de culoarea

pielii, de numele lor, de cultura și obiceiurile lor și suntem mândri că

avem o echipă diversă.

 

Respectăm backgroundul fiecărui candidat în procesul de recrutare și

îi evaluăm numai în funcție de calificările necesare pentru ocuparea

postului.

 

Activăm împotriva rasismului între colegi și abordăm părtinirile

conștiente și inconștiente.

 

Creăm un mediu în care oamenii se pot simți confortabil fiind “ei

înşişi” la locul de muncă.
 

 
 
 
 

 

 

MILITAM SA FIM SIGURI
CA LOCUL NOSTRU DE
MUNCA ESTE UN  LOC

PENTRU TOŢI.
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Pentru minoritățile etnice care încearcă să găsească un loc de muncă decent, acest
lucru poate fi dificil; și chiar dacă reușesc să se angajeze, adesea continuă să se
confrunte cu tratamente inegale, cum ar fi salarii mai mici, contracte pe zero ore,
lipsa opțiunilor de carieră și chiar discriminare directă și hărțuire. Scopul tuturor ar
trebui să fie eliminarea acestei inegalităţi.
 
Vrem ca tu să te implici! Avem nevoie de angajatori incluzivi, care vor fi dispuși să
construiască o echipă diversă formată din angajaţi de diferite etnii, rase, situatie
economica, dizabilitati, culturi sau orientare sexuală.
 
Nu uitați:  egalitatea nu înseamnă întotdeauna a-i trata pe toți la fel. Poate însemna
şi a lua în considerare diferențele și a acţiona în mod corespunzător.
 
FII  PARTE DIN SOLUŢIE: Oferă un loc de muncă incluziv pentru toţi!
 
 
FII PARTE DIN ACEASTĂ CAMPANIE: Este important să fii deschis spre incluziune
și să îi încurajezi pe ceilalți să-ți urmeze exemplul. Semnează angajamentul și
arată că faci parte dintr-o comunitate de angajatori incluzivi. Răspândeşte cuvântul
despre avantajele unui spațiu de lucru inclusiv, astfel încât solicitanții de locuri de
muncă și alți angajatori să afle ceea ce faceți pentru a oferi un loc pentru toţi.
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