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Etikai Kódex 

 
 

A takarító szolgáltatás rendkívül diszkrét és bizalmas tevékenység!A takarító szolgáltatás rendkívül diszkrét és bizalmas tevékenység!A takarító szolgáltatás rendkívül diszkrét és bizalmas tevékenység!A takarító szolgáltatás rendkívül diszkrét és bizalmas tevékenység!    

 Vállalkozásunk ezért, Vállalkozásunk ezért, Vállalkozásunk ezért, Vállalkozásunk ezért,     az alábbi alapvető erkölcsi és etikaiaz alábbi alapvető erkölcsi és etikaiaz alábbi alapvető erkölcsi és etikaiaz alábbi alapvető erkölcsi és etikai kérdéseket tartja szem előtt: kérdéseket tartja szem előtt: kérdéseket tartja szem előtt: kérdéseket tartja szem előtt: 
o Megbízhatóság; 

o Becsületesség; 

o Diszkréció; 

o Pontosság; 

o Alkalmazkodó képesség; 

o Észrevétlen munkavégzés. 
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A munkavégzés alapvető etikai szabályai:A munkavégzés alapvető etikai szabályai:A munkavégzés alapvető etikai szabályai:A munkavégzés alapvető etikai szabályai:    

 

Munkatársaink, a munkavégzés ideje alatt,Munkatársaink, a munkavégzés ideje alatt,Munkatársaink, a munkavégzés ideje alatt,Munkatársaink, a munkavégzés ideje alatt, 

o Nem dohányoznak, és nem fogyasztanak alkoholt;  

o Nem használják az irodákban, házban található tárgyakat és felszereléseket; 

o Nem veszik igénybe, a telefonokat, faxokat, informatikai és szórakoztató 
elektronikai eszközöket; 

o Az irodákban, lakásokban lévő szekrényeket, irattárolókat csak a megrendelő 
kérésére, takarítás céljából nyitják ki; 

o Az Önök értéktárgyait (ékszer, pénz) biztonságban tudhatja, mert azokhoz, 
nem nyúlnak. 

 

Mindezek a szabályok, fontosak számunkra és reméljük, hogy megrendelőink Mindezek a szabályok, fontosak számunkra és reméljük, hogy megrendelőink Mindezek a szabályok, fontosak számunkra és reméljük, hogy megrendelőink Mindezek a szabályok, fontosak számunkra és reméljük, hogy megrendelőink 
számára is!számára is!számára is!számára is! 

 
 
 


