Tájékoztató anyag munkavállalók számára audit lefolytatásáról
Munkahelyéthamarosan egy független auditor fogja felkeresni. Az önt foglalkoztató vállalat ügyfelei kérték fel
az auditort arra, hogy vizsgálja meg az alkalmazottak foglalkoztatásának feltételeit. Kérjük, győződjön meg
arról, hogy valamennyi kollégája (beleértve az ideigelenesen foglalkoztatottakat is) értesül erről a látogatásról.
A látogatás egy sokkal nagyobb, az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés (Ethical Trading Initiative, vagy röviden
ETI) elnevezésű projekt részét képezi.
Az ETI olyan vállalatok, szakszervezetek és nemzetközi fejlesztési szervezetek szövetsége, amelyek világszerte a
jobb munkakörülményeket és a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását támogatják. Az auditor az
üzemlátogatás során ezeket a kérdéseket fogja megvitatni a dolgozókkal és a menedzsmenttel.
Az auditor véletlenszerűen fog kiválasztani néhány dolgozót, akikkel megvitatja a munkahelyi körülményeket, a
munkavállalói jogokat, és meghallgatja véleményüket arra vonatkozóan, hogy mi az, ami jól működik a
munkahelyükön, és hogy szerintük min lehetne javítani . Az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR)
megfelelően a munkavállalóktól személyes adataik felhasználása előtt ahhoz belegyezésüket fogják kérni.

Többek között a következő kérdések megvitatására fog sor kerülni:
• Munkahelyüket biztonságosnak és egészségre ártalmatlannak tartják-e
• Keresetük eléri-e az államilag meghatározott minimálbér összegét
• Szabadon csatlakozhatnak-e szakszervezetekhez, és tárgyalhatnak-e a menedzsmenttel
munkabérükről, munkahelyi körülményeikről
• Tapasztaltak-e maguk vagy más irányában hátrányos megkülönböztetést
• Bárminemű kényszert alkalmaznak-e Önökkel szemben, beleértve a kötelező vagy kifizetetlen
túlórákat, a rendkívül sok túlórát vagy afizetés visszatartását
A beszélgetések diszkrét körülmények között fognak zajlani, az auditor senkit nem fog azonosítani a
menedzsment előtt. A dolgozók szabadon kifejezhetik véleményüket, a válaszadás nem jár semmiféle
hátrányos következménnyel.
Amennyiben bármilyen kérdés vagy aggodalom merül fel a vizsgálattal kapcsolatban, kérjük, keresse Alison
Wheelock-ot, a Verner Wheelock munkatársát, aki kérés esetén további információval szolgálhat:
Tel: 01756 700802
E-mail: office@vwa.co.uk
Vagy töltse ki online formanyomtatványunkat: www.vwa.co.uk/ethical-concerns.htm

Szükségünk van aktív részvételékre, hogy látogatásunk célja megvalósulhasson. Kérjük, ossza meg kollégáival
ezt a tájékoztatót, és készüljenek fel látogatásunkra. Az auditután a menedzsment tájékoztatni fogja önöket az
eredményekről és a további teendőkről.

Aláírás

Alison Wheelock
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