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Audit информационна брошура за служители 

Съвсем скоро ще има много важно посещение на вашето работно място от независим одитор, който бе 
поканен от компаниите, които купуват нашите продукти, да разбере повече за условията на работа и 
заплащане, така че ще бъдем благодарние ако ни помогнете и направите всичко възможно вашите 
колеги (включетелно и временните) да са напълно наясно с това посещение.  

   Това посещение е свързано със работата по един много по-голям проект, който се нарича Ethical 
Trading Initiative (ETI).  

Този проект е част от съдружие между компании, търговски синдикати и международни организации за 
развитие ,които работят заедно за постигане на по-добри условия на работа и по-голямо уважение на 
правата на работниците по света.  

   Одитор ще посети всеки отделен обект и ще дискутира тези проблеми с работниците и 
управленческият персонал.  

   Одитор ще избере няколко работника на случаен принцип и ще дискутира с тях условията на работа и 
правата на работното място и какво мислят те, че може да бъде направено за да се подобрят тези 
условия. 

Служителите ще бъдат помолени да дадът своето разрешение преди тяхната лична информация бъде 
прегледана от нас в съответствие с Общите Разпоредби за защита на данните. 

 Основните теми,които ще бъдат обсъдени са : 

• Дали работното ви място е достатъчно безопасно
• Дали заплащането е поне равно с минималното такова
• Дали работниците са свободни да се присъединяват към търговски синдикати и да   обсъждат със

управленческият персонал условията на работа и заплщане
• Дали има дискриминация към работниците?
• Дали работниците са принудени да работят против волята им включително  и незаплатена

извънредна работа и закъсняла заплата

   Интервютата ще бъдат поверителни и никое име няма да бъде споменато пред управленческият 
персонал от одитора. 
Работниците ще могат да разговарят свободно и няма да има негативни последствия от това, че участват 
в дискусиите.  
   Ако някой има въпроси по процедурата на провеждане, моля свържете се със Алисон Уийлок на 
Върнър Уийлок, която ще предостави допълнителна информация. 

Телефон за връзка: 01756700802 

Email: office@vwa.co.uk 

Или попълнете нашата online форма: www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html 

   Нуждаем се от пълното ви съдействиe за да може резултатите да са пълноценни. Моля разпростанете 
тази информация с цел подготовка на всички служители.  След посещението, одитора ще сподели 
резултатите и решенията които са взети с вас.   

Подпис 

Алисон Уийлок 
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