BRAVO BEMANNING AS - Org.nr: 993 884 561

ETISKE RETNINGSLINJER:
Etisk kvalitet på Bravo Bemannings ytelser er en forutsetning for tillit til bedriften.
Målet med disse retningslinjene er at alle ansatte skal være dette bevisst.
De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og ment å være rettesnorer som
krever refleksjon av den enkelte ansatte.
Retningslinjene har utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for
eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet og pålitelighet. (man behandler andre slik
som man selv ønsker å bli behandlet)
Daglig leder har det overordnede ansvar for at de etiske retningslinjene blir fulgt.
Gjennom ord, handlinger og lederstil har det stor innflytelse på bedriftskulturen og
normene for en ønsket adferd i Bravo Bemanning.
Daglig leder skal sørge for at alle ansatte er bevisst betydningen og kravene som
stilles og at det rapporteres dersom det skjer brudd på eller utvikler seg en uheldig
sedvane og kultur i Bravo Bemanning.
Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene og har et
personlig ansvar til å følge disse.
1. Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at bedriftens tillit og
anseelse blir ivaretatt
2. Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk
forsvarlig måte, slik at Bravos omdømme ikke skades.
3. De ansatte plikter å følge de etiske retningslinjene for Bravo
4. Man plikter å melde fra til daglig leder om forhold man gjøres kjent med som
kan påføre skade eller tap, slik at tiltak kan iverksettes, for å unngå eller
begrense tap eller skade.

5. Ansatte plikter å ta vare på bedriftens ressurser på en økonomisk måte, ikke
sløse eller misbruke Bravos midler. Det kreves en vurdering av effektivitet og
ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forretningsskikk.
6. Bravo Bemannings ansatte skal ikke legge til rette for å motta gaver, eller
skaffe seg fordeler gjennom å tilby kunder gaver som er ment å påvirke
forretningsavtaler.

Retningslinjene er vedtatt i styremøte 05.10.09

Frank Melum
Daglig leder

