Företagets sociala ansvar | Corporate Social Responsibility
Gäller för Graphic Associates International Limited (GAIL) – ett företag med säte i Bangladesh som ägs av Mindworking Asia A/S,
med danskt CVR-nummer 27 21 28 24 (98 %) och av ett lokalt företag, Ahmed Infotech Solutions, (2 %).

Syfte
Vårt arbete med att integrera social och miljömässig hänsyn i vårt outsourcingkoncept, utgår från ett aktivt val. Vi vill med vår ökade
satsning på CSR, skapa och upprätthålla goodwill samt en tydlig profil och positionering inför företagets kunder och anställda.

Personalvillkor
Företaget har tagit fram en ”Human Resource Management Policy and Guideline”, där alla relevanta villkor för anställda och
ledning behandlas. Dessa riktlinjer skickas till alla anställda vid anställningens början. Alla anställda ska ha fyllt 18 år. Vi garanterar
att inga anställda diskrimineras av politiska, religiösa eller andra skäl.
Våra kontorslokaler för medarbetarna är av skandinavisk standard, d.v.s. vi tar hänsyn till ergonomi och har god belysning,
användarvänliga datorskärmar, luftkonditionerade lokaler samt goda sanitära förhållanden.
Nedan ser du några fler exempel från vår CSR policy
Anställningsavtal till alla medarbetare
37 timmars arbetsvecka
Fria måltider på jobbet för alla tre skift
5 veckors semester per år
4 månaders uppsägningstid
15% pension
Extra lön i anslutning till övertid
Sjukvårdsprogram för alla medarbetare
Utvecklingssamtal och utvecklingsprogram för alla medarbetare
6 månaders föräldraledighet med full lön
Full sjuklön oavsett längd vid “icke permanenta” sjukdomar

Övriga förhållanden
De miljömässiga konsekvenserna av arbetet i vår kontorsmiljö är begränsade. Vi strävar efter att använda energisnåla lösningar,
där så är möjligt, både när det gäller belysning och i vår användning av IT-utrustning.

Uppförandekod (Supplier Code of Conduct)
Vi uppfyller i varje del de villkor i den standard för uppförandekod som upprättats av DI (Dansk Industri) och IMR (Institut for
Menneskerettigheder). Koden kan laddas ner från vår webbplats. Du kan även kontakta Mindworking Asia för att få den skickad
till dig.
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