
JDU PŘÍKLADEM, A OČEKÁVÁM STEJNÉ CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ OD OSTATNÍCH, PŘINEJMENŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH:

PRINCIPŮ CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
KO I TO  C Z E C H  s.  r.  o.11

1.   JEDNÁM VŽDY TAK, ABYCH NEZPŮSOBIL 
SOBĚ ANI DRUHÝM ZRANĚNÍ.

   Vždy používám předepsané ochranné pomůcky
   Netoleruji nebezpečné chování druhých
   Účastním se plánovaných bezpečnostních školení
   Poukazuji na možná rizika, používám Hiyari Hatto
   Neupřednostňuji výrobu nad bezpečností

2.   DODRŽUJI ZÁKONNÉ NORMY.

   Pokud chci něco měnit, vždy ověřím, že jednám v souladu 
 se zákony

   Pokud zjistím, že někdo nedodržuje zákony, okamžitě 
 reaguji a snažím se zjednat nápravu

3.   JEDNÁM VŽDY S RESPEKTEM 
K OSTATNÍM.

   Dodržuji zásady slušného chování
   Neponižuji ostatní zaměstnance slovně ani fyzicky
   Než začnu hodnotit, vyslechnu si názor druhého, 

 dám mu prostor k vysvětlení situace
   Nekřičím na kolegy
   Nepomlouvám ani jednotlivé zaměstnance, 

 ani týmy či oddělení
   Jsem člověk a dělám chyby, ale vždy se z nich poučím, 

 abych je neopakoval

4.   HLEDÁM ŘEŠENÍ, NE VÝMLUVY.

   Nehledám viníka, ale příčinu
   Nezačínám tím, že „to nejde“
   Analyzuji příčiny problémů
   Navrhuji řešení

5.   KOMUNIKUJI V DATECH, 
KOMUNIKUJI PRAVDIVĚ.

   Pracuji s vědomím, že data jsou fakta a čísla, 
 nikoliv domněnky a neurčité výrazy

   Nikdy nezkresluji data
   Svá rozhodnutí opírám o srozumitelná, 

 konkrétní a doložitelná data

6.   UDRŽUJI ČISTOU FIRMU.

   Všímám si a aktivně přispívám k odstranění nepořádku 
 kolem sebe (popadané komponenty, kanbany, papírky …)

   Nevytvářím nepořádek, uklízím po sobě

7.   PODPORUJI A VYUŽÍVÁM TÝMOVOU PRÁCI.

   Zajímám se o názor druhých členů svého týmu 
 i ostatních týmů

   Podporuji dobré nápady
   Tvořím a podporuji komunikaci mezi týmy
   Sdílím úspěchy ve svém týmu i mezi týmy
   Chválím za dobrou práci ostatní ve svém týmu 

 i v jiných týmech
   Zapojuji ostatní do týmové práce

8.   ROZVÍJÍM SEBE I DRUHÉ.

   Při vysvětlování jsem trpělivý
   Nesděluji hned řešení, ale navádím 

 k jeho nalezení
   Sebevzdělávám se ve svém oboru
   Své znalosti si nenechávám pro sebe
   Otevřeně přijímám výzvy k osobnímu rozvoji

9.   VŠÍMÁM SI DOBRÉ PRÁCE DRUHÝCH 
A OCEŇUJI JI.

   Nejen výsledky jsou pro mě důvodem pro pochvalu
   Oceňuji i kolegy mimo svůj tým/oddělení

10. POSKYTUJI A VYŽADUJI ZPĚTNOU VAZBU.

   Zpětnou vazbu poskytuji pravidelně a na základě 
 ověřených dat 

   Vždy podávám zpětnou vazbu konkrétně
   Přijímám zpětnou vazbu v klidu a s otevřenou myslí 

11. JSEM ODPOVĚDNÝ ZA PLNĚNÍ 
SVÝCH ÚKOLŮ A RESPEKTUJI ODPOVĚDNOST 
DRUHÝCH.

   Respektuji rozhodnutí těch, kteří mají informace 
 a odpovědnost

   Dodržuji organizační strukturu; své problémy 
 řeším nejprve se svým nejbližším nadřízeným

   Deleguji rozhodnutí na nižší pozice tam, kde jsou 
 k dispozici správná data a informace


