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ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НА ASTRAZENECA: НАШЕТО
РАБОТНО МЯСТО
ЗАЩО ТОВА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
Наша цел е да осигурим оптимално място за работа, в което хората се чувстват
уважавани, подкрепяни и сигурни, така че служителите ни свободно да използват своя
уникален и разнообразен талант за създаването на иновации. Ние ценим силните
екипи, които посвещават усилията си на разширяването на границите на научното
познание.
Поддържането на сигурна бизнес среда на работното ни място подкрепя и защитава
нашите служители, активи и репутация, и намалява загубите и неорганизираността.

КАК ПОСТИГАМЕ ТОВА
Насърчаваме култура на многообразие, уважение и равни възможности, в която
личният успех зависи единствено от личните умения и приноса към компанията.


Отнасяме се към другите справедливо, почтено, честно, учтиво, толерантно,
уважително и достойно, без значение на пол, раса, националност, възраст,
сексуална ориентация или други различия.



Насърчаваме отворена среда, в която всеки може да постигне максимални
резултати.



Взимаме решения относно привличане и наемане на работа, възнаграждения,
развитие и повишение единствено въз основа на умения, опит, отношение към
другите, професионални резултати и демонстриран потенциал по отношение на
работата.



Развиваме талантите на своите служители и подкрепяме всички в стремежа им
да реализират своя потенциал.

Разчитаме на открита и пряма комуникация, за да ръководим дейността си в
съответствие с нашите ценности и за да се учим от и коригираме своите грешки.


Поемаме отговорност за установяване и докладване на всички действия, за
които се предполага, че не отговарят на нашите ценности или политики, за да
може компанията ни да продължи да е в услуга на пациентите. Можем да
докладваме анонимно, ако преценим, че има нужда от това.



Докладваме своите предположения добросъвестно и не толерираме ответни
действия.

Насърчаваме и поддържаме безопасна, здравословна и сигурна работна среда.


Използваме ефикасни системи за управление на здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ), за да установим и управляваме рисковете и да
поддържаме максимални ЗБУТ.



Работим само с трети лица, които следват стандарти за ЗБУТ, съответстващи
на нашите.
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Използваме по най-добрия начин активите на компанията и защитаваме целостта на
нашето имущество, включително технологиите и системите, за да развиваме научната
си дейност.


Разумно и ефективно управляваме активите с цел компанията да извлече
максимална полза от тях.



Управляваме и докладваме рискове за активите на компанията, служителите
или пациентите, за да защитим хората, компанията и вложенията на
акционерите.

