Staples Corporate Responsibility politik

Staples Corporate Responsibilty
Staples lægger enorm vægt på økonomisk stabilitet, social velfærd og miljømæssig bæredygtighed. Vi
gør dette baseret på fakta og gennemsigtig måde i samarbejde med vores interessenter.

Staples Corporate Responsibility arbejde er bygget op omkring fire søjler - Fællesskab,
diversitet, etik og miljø - og udtrykker vores ønske om at bidrage til samfundet, fremme
mangfoldighed, miljømæssigt hensyn samt at agere etisk korrekt, hvor der lægges vægt på
"Workspaces of tomorrow" i vores mission ”Be the leading solutions provider for the
workspaces's of today and tomorrow”
Samfund
Vi søger at påvirke udviklingen i en positiv retning i de samfund, hvor vores medarbejdere
bor og arbejder . Vi gør dette ved at skabe nye job, at være gode samfundsborgere, der giver
økonomiske tilskud og donationer og ved at tilskynde vores medarbejdere til at involvere sig i
samfundet og udføre frivilligt arbejde.
Mangfoldighed
Vi værdsætter forskellighed i folks baggrund, ideer og tanker. Vi følger rimelige
arbejdsnormer og praksis, fremmer mangfoldighed og giver lige muligheder og retfærdige og
rimelige belønninger.
Miljø
Vi er forpligtet til at værdsætte, begrænse og forebygge miljørisici og-virkninger fra vores
aktiviteter, produkter og tjenesteydelser. Vi fokuserer ikke kun på de miljømæssige
konsekvenser af vores egne gerninger, men også gør det lettere for vores medarbejdere,
kunder og leverandører til at følge vores eksempel og beskytte miljøet.
Etik
Vi mener, det er lige så vigtigt at gøre det rigtige, som at gøre det på en god måde. Etik og
integritet viser hvem vi er, og gøre forholdet til vores kunder, leverandører og medarbejdere
på verdensplan til noget særligt. Vi værdsætter ærlighed, retfærdighed og integritet højt. Vi
uddanner vores medarbejdere og andre interessenter og handler på de spørgsmål og
problemer, der kan dukke op.
Gennem Corporate Responsibility bliver vi en bedre arbejdsgiver, forretningspartner og
samfundsborger. Det hjælper os med at vokse både i form af rentabilitet og i form af ansvar.
Vores Corporate Responsibility styret af følgende nøgleord:
• Ansvarlighed , gennemsigtighed og ledelse: Vi samarbejder med vores interessenter og
evaluere vores handlingers betydning.
• Engagement og udvikling: Vi investerer i forholdet mellem vores interessenter og
opbygger en forståelse af formålet med vores sociale ansvar.
• Test af teknikker, mål og integration med erhvervslivet: Vi måler vores præstationer
ogidentificerer, hvordan vi kan arbejde mod løbende forbedringer.
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