


Біз, әрқайсысымыз өзінің ерекше айырмашылықтарымен, құзірет аясымен сипатталып, бөлек те, бірлесе де жумыс істей
алатын Компаниялар Тобы, бірдей Құндылықтарды ұстанамыз. «Топ» мүшесі ретінде жұмыс жасаудың артықшылығы –

біздің жетістіктеріміздің басты факторы, және ол арқылы біз нарықтың ең күрделі мүмкіндіктерін сенімді түрде пайдалана
аламыз. 

Біз тұрақты даму мәдениетін жетілдіріп таратуды кәсіп жүргізудің стратегиялық бөлігі деп білеміз. Біздің мақсатымыз - келесі

міндеттемелерге басым назар аудара, біз жұмыс атқарып жүрген елдер мен қауымдастықтардың Экономикалық Дамуы, 

Әлеуметтік Дәулеттілік және Қоршаған Ортаны Қорғауға үлесімізді қосу: 
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Осы Тұрақты Даму Саясаты Розетти Марино Компаниялар Тобынының жоғары басшылығынан бастап жалпы принциптерді 

өлшемді мақсаттар мен тапсырмаларға айналдыруды қамтамасыз ету, және осы принциптердің жұмыс барысындағы 

өзгерулеріне сәйкес жаңарту және тексеру бойынша міндеттемелерін қамтиды.

Интеграция, мәдени және де тәжірибе мен идеялармен

алмасу мақсатында ҚКОИ ЖШС жұмысшылары

арасындағы ынтымақтастықты нығайту.

Жұмыс орындарында жұмысшылар денсаулығын қорғап,

қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру.

Адам құқығын қорғап, жеке тұлғаның оның қадір-

қасиетін құрметтейтін әдістерді таңдай отыра, жұмыс

орнында тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету.

Мамандық дамыту, оқыту және өсуді қамтамасыз етіп,

жұмысшылар өз потенциалдарын іске асыра алуын және

корпоративті мақсаттарға жетуге үлестерін қосуына

мүмкіндік жасау.

ҚОРШАҒАН ОРТА

Біздің өндіріс және қызмет көрсету үрдістерінің сапасын
арттыру арқасында қалдықтар құрылуы мен
атмосфераға шығарылуын және энергия тұтынуын
азайту арқылы қоршаған ортаға әсерді төмендету.

Алдын алу және теріс әсерді болдырмау бойынша
барлық шараларды іске асыру, және қоршаған ортаға
әсер тәуекелдерін айқындау, бағалау және өлшеу
жағынан басқару жүйені жетілдіру.

Қалдықтарды азайту ұстанымын қалыптастырып
жетілдіретін ресурстар, материалдар және электр
қуатын тиімді пайдалану жайында хабардар ету.

ЭТИКА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ
Ісімізді жұмыспен қамтамасыз ету мен басқа да байланысы
бар кәсіпорындарға жағымды әсер етуін қамтамасыз ететін
нәтижеге бағдарланған және экономикалық амалдарды
қолдана басқару.

Барлық құрылтайшыларға байланысты Кәсіби Әдеп
Кодексімізде белгіленгендей әділет, жанжақты
мақұлданған және зерделі принциптерді қабылдау; күллі
құндылықтар тізбегінде әлеуметтік-экономикалық
аспектілерді нығайтып, заңдылық мәдениетін дамыту.

Біздің өнім мен қызметтерімізді инновация, жарамдылық
мерзімі және әлеуметтік-экономикалық әсері жағынан
сапасын арттыратын технологиялық шешімдерді жобалап,
іске асыру.

Барлық құрылтайшылармен конструктивті де ашық
байланыс орнатып, оларды біздің әрекеттеріміз бен
жетістіктеріміз жайында хабардар ету.

Біз жұмыс жасайтын аймақ қауымдастығында жұмыспен
қамтамасыз ету және әлеуметтік-экономикалық дамуға
үлес қосу үшін Жергілікті Қамтуды қалыптастыру, және
қайырымдылық бастамаларды қолдап, кедейлікпен күресу.

Мәдениет саласының дамуына ат салысу мақсатымен
жергілікті мекемелермен жұмыстану, өнер, спорт және
басқа да жергілікті қауымдастықты қызықтыратын шаралар
ұйымдастыру.

Жергілікті жастарға біліктілік арттыру және жұмыс
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету жолындағы шараларға ат
салысу, біздің кәсіпке байланысты құзыреттіктерді
қамтамасыз ету үшін мектеп пен университеттермен жұмыс
жасау.
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