Az ALDI SÜD vállalatcsoport

vállalati felelősségvállalás
alapelvei

Bevezetés
Az ALDI DÉL vállalatcsoportra a felelős vállalatirányítás elvei érvényesek.
Ebben az iratban szemléltetjük, melyik alapelvek adódnak üzleti tervékenységünk munkaterületeiből: vásárlók, beszállítói lánc, munkatársak, társadalom és környezet. Ezenfelül meghatározzuk, mit értünk becsületesség
alatt az ALDI Viselkedési Kódexében. A vezetési alapelvek az ALDI Irányítási
Rendszerében (ALDI Management System, AMS) találhatók.
Egyszerű, felelős és megbízható - ezek vállalatunk alapértékei. Üzleti
modellük egyszerű – minőség legjobb áron, becsületes ajánlatokkal
és hatékony lebonyolítással. Minden cselekedetünkben felelősséget
vállalunk vásárlóinkért, üzleti partnereinkért, munkatársainkért, a társadalomért és környezetünkért.
Vállalati felelősségvállalási alapelveink (CR-alapelvek) embertársaink és
környezetünk iránt tanúsított felelősségvállalásunkat foglalja magába,
kötelezően érvényes keretrendszert alkotva mindannyiunk és üzleti partnereink számára.

Vásárlóinknak magas minőségű,
a fenntartható fejlődést
támogató termékeket kínálunk
a lehető legjobb áron.

Vásárlók
Vásárlóinknak kiváló minőségű termékeket kínálunk
a lehető legjobb áron. Igazodunk vásárlóink szükségleteihez és szem előtt tartjuk igényeiket. Válogatott termékkínálatunk összeállításakor felelősségünk abban rejlik, hogy
célzottan kiválasszuk vásárlóink számára a mindennapokhoz szükséges
termékeket.
Minőségpolitikánk a fogyasztók biztonságára, egészségére és jólétére
éppúgy kiterjed, mint termékeink környezeti és társadalmi hatásaira és
előállítására.
Vásárlóink érdekében élelmiszereink és fogyasztási cikkeink biztonsága
és megbízhatósága a legfontosabb számunkra. Az ALDI minőségbiztosítási
rendszerében található termékekre gyakran a törvény által előírtaknál
magasabb normákat határozott meg mind fogyasztóvédelmi, mind biztonsági előírás szempontjából. Célunk, hogy vásárlóinkat egészséges,
fenntartható életmódhoz segítsük. Beszerzőink és szállítóink azon dolgoznak,
hogy élelmiszereink receptúráját és tápanyagtartalmát folyamatosan
javítsák, a nemzeti ízlésvilág figyelembe vételével. Termékeink minőségének
optimalizálásánál arra törekszünk, hogy az egész folyamat társadalmilag
elfogadott, erőforrás-barát és környezetkímélő legyen.
A tudatos vásárlói döntések meghozatalában áttekinthető és világos
termékleírásokkal és közvetlen kommunikációval segítjük vásárlóinkat.

A teljes szállítói
láncért felelősséget vállalunk.

Szállítói lánc
Vállalati tevékenységünk hosszú távú sikeréhez
fenntartható beszerzési politikára van szükség. Éppen
ezért felelősséget vállalunk a teljes globális szállítói
láncért és a termékeink előállításához szükséges erőforrásokért is.
Azt szeretnénk elérni, hogy a fenntarthatóság alapján előállított termékek
mindenki számára magától értetődővé váljanak. Éppen ezért figyelembe
vesszük a szállítási lánc teljes folyamata alatt, a nyersanyagbeszerzéstől
kezdve a végső termelési folyamatig, a fenntarthatóság és az állatjólét
ökológiai és társadalmi kritériumait. Ez valamennyi mezőgazdasági és
erdészeti termékre, az állattartásra és halászatra, valamint minden
olyan természeti erőforrásra vonatkozik, amit termékeink előállításához
és csomagolásához igénybe veszünk. Szállítóinknak tisztességes és
megbízható partnere vagyunk. Velük és néhány más szereplővel együtt
mind arra törekszünk, hogy a szállítási lánc mentén javítsuk az élet- és
munkafeltételeket.
Szállítóink és partnereink felé világosan megfogalmazzuk elvárásainkat.
Szállítóinkkal együtt folyamatosan fejlesztjük és átláthatóbbá tesszük a
szállítói láncot. Célunk, hogy növeljük termékeinkben a fenntartható forrásból
származó alapanyagokat és minimalizáljuk a termékeink előállításakor
keletkező negatív ökológiai és társadalmi hatásokat. Elkötelezettek vagyunk
abban, hogy a szállítási láncban környezeti és társadalmi szabványokat
hozzunk létre és fejlesszünk tovább. A termeléssel kapcsolatos társadalmi
szabványaink szerves részét képezik a szállítókkal kötött szerződéseinknek
is ( ALDI, „Társadalmi normák a termelésben”).

Munkatársaink jelentik
számunkra sikerünk kulcsát.

Munkatársak
Munkatársaink jelentik számunkra sikerünk kulcsát.
Ők azok, akik napról napra megformálják az ALDI-t, és
megkülönböztetnek minket versenytársainktól.
Hogy az ALDI sikertörténetét folytatni tudjuk, a legjobb munkáltatóvá
akarunk válni, hogy megtaláljuk azokat a tehetségeket, akikkel együtt a
nemzetközi piacokon is megálljuk a helyünket és közösen tovább fejlődjünk.
Tesszük ezt az által, hogy ösztönző, hatékony és támogató munkahelyi
környezetet, őszinte, tisztességes és felelős bánásmódot nyújtunk
munkavállalóink számára.
Minden munkavállalónk jelentősen hozzájárul sikereinkhez. Elkötelezett
munkatársaink teszik lehetővé azt, hogy vásárlóinknak mindig a lehető
legmagasabb hozzáadott értéket nyújthassuk – legyen szó az árról, vagy
a minőségről. Bízunk munkatársainkban és lehetőséget adunk számukra
önálló döntések meghozatalára.
Magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, hogy minden munkavállalónknak
egyéni lehetőséget biztosítsunk a személyes fejlődésre, és önmaguk
fejlesztésére – származástól, vallástól, világnézettől, kortól, nemtől, szellemi
vagy fizikai korlátozottságtól, valamint szexuális irányultságtól függetlenül.
Munkavállalóinkkal közösen alakítjuk ki a tanulás és a személyes fejlődés
kultúráját.
A hosszú távú kapcsolatokban hiszünk, ezért minden életszakaszban
támogatjuk munkatársainkat. Vonzó fizetés formájában részesedést kapnak
a vállalat sikeréből és honoráljuk a kiemelkedő teljesítményeket.

A társadalom aktív részeseként
elkötelezetten támogatjuk a
helyi projekteket.

Társadalom
Az ALDI a társadalom része. A felelősségvállalás számunkra azt jelenti, hogy képességeinkkel és erőforrásainkkal pozitívan járulunk hozzá a társadalomhoz.
Kiemelten fontosnak tartjuk a társadalom fenntartható fejlődésének
támogatását, ezért arra törekszünk, hogy partnereinkkel együtt hosszú
távon köteleződjünk el az általunk kiválasztott területek és célcsoportok
mellett. Közérdekű stratégiai befektetéseinket üzleteink és regionális központjaink környezetében tett helyi és régiós támogatásokkal egészítjük ki.
A közhasznú szervezeteket pénzbeli és termék adományokkal támogatjuk.
Ezen túlmenően egyéb erőforrásainkkal is igyekszünk támogatni ezeket a
szervezeteket, például munkatársaink idejével és tudásával. Kiemelten
fontos számunkra ezen kívül az olyan országokban lévő egyesületekkel való
együttműködés, ahonnan termékeinket beszerezzük. Elkötelezettek
vagyunk az egészség, az oktatás, valamint a társadalom és környezet
támogatása mellett, ezzel is segítve a fenntartható fejlődést.

Felelősségtudatosan
bánunk a környezettel és
védjük a klímát.

Környezet
Vállalati tevékenységünknek jelentős hatása van
környezetünkre és az éghajlatra. Ez nemcsak beszerzési
politikánkat, hanem üzleteink építését, az épületek
használatát, illetve az áruszállítást is érinti.
Vállalatunk ökológiai lábnyomát minimalizálni szeretnénk. Arra törekszünk,
hogy kíméljük környezetünket, folyamatosan csökkentsük az üvegházhatást okozó káros gázok kibocsátását.
Ennek érdekében folyamatosan növeljük az egész vállalatunk energiahatékonyságát, minimalizáljuk az általunk használt hűtőközeg globális
felmelegedésre gyakorolt hatását, javítjuk a logisztika hatékonyságát, megújuló energiát használunk és támogatjuk a klímavédelmi projekteket.
Célunk az, hogy az általunk termelt hulladékot körültekintően, az alapelvünknek megfelelően használják fel: „Elkerülni, újrafelhasználni, újrahasznosítani”. Építészekkel, tervezőkkel és építővállalatokkal közösen olyan
innovatív koncepciókat dolgozunk ki, melyek segítségével csökkenteni
tudjuk boltjaink, logisztikai központjaink és központi épületeink a klímára
és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait.

Végrehajtás és felelősségre vonás
Alapelveink minden munkatársunkra vonatkoznak. Az ALDI DÉL vállalatcsoport tagjai konkrét célokon és intézkedéseken keresztül biztosítják az
alapelvek teljesítését és betartását. A megvalósításról rendszeresen
tájékoztatjuk kollégáinkat és a nyilvánosságot is.
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