Fastställd 2020-09-28

Uppförandekod för Zenguns medarbetare
För att förverkliga vår vision om att växa och fortsätta utvecklas som en betydande aktör på
Stockholmsmarknaden är långsiktigt hållbara affärsrelationer en förutsättning. Vi vill vara en drivande
kraft inom utvecklingen av vår bransch och vara ett företag som tar kloka, ansvarsfulla beslut för både
bolaget, våra anställda och våra kunder .
De medarbetare som på företaget har en ledande befattning är ansvariga för att uppförandekoden
förmedlas till samtliga medarbetare samt för att följa upp efterlevnad. Dessa personer har dessutom
ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Varje medarbetare ansvarar för att agera i enlighet
med denna uppförandekod samt för att uppmuntra samarbetspartners att göra detsamma.
Uppförandekoden grundar sig i FN-initiativet Global Compacts tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

HÄLSA & SÄKERHET
Zengun arbetar aktivt för säkra arbetsplatser med
sunda arbetsklimat, där alla kan känna sig trygga.
Våra ordningsregler är essentiella på våra byggarbetsplatser, där korrekt skyddsutrustning och kompetens
är av stor vikt. De anställdas rättigheter enligt lag och
kollektivavtal ska alltid respekteras.
Vår verksamhet ska präglas av ett förebyggande
och återkommande arbetsmiljöarbete och skall ses
som en process av ständigt pågående förbättringar.
Med vår satsning Zengun Life ska vi även möjliggöra
en naturligt hälsosam livsstil med både motion och
gemenskap i vardagen.

JÄMSTÄLLDHET OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi vet att mångfald berikar. Alla ska ha samma
möjlighet till anställning, utbildning, befordran och
utveckling inom företaget – oberoende av kön, könsidentifiering, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning,
religion eller sexuell läggning.
Vi står bakom internationellt hävdade mänskliga rättigheter och tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och andra skadliga eller kränkande arbetsförhållanden. Lika lön för arbete av lika värde ska gälla för
alla, och alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar
att förena sin yrkesroll med familjeliv och fritid.

KOMPETENS & UTVECKLING

Zengun arbetar för att kombinera kompetenta individer till team som kompletterar och assisterar varandra.
Våra medarbetare ska ha möjlighet att växa tillsammans med företaget, med både utbildning och öppna
samtal om vad som krävs för att ta nästa steg.

GOD AFFÄRSETIK

Vi driver vår verksamhet på affärsmässiga grunder och
med god affärssed. Vi uppträder med integritet och
professionalism och är konsekventa och rättvisa i våra
bedömningar och beslut.
Zengun arbetar för en god affärsetik utan mutor,
korruption, utpressning eller bedrägeri. Gåvor och
representation som kan påverka den integritet och
affärsmässighet som skall känneteckna Zenguns verksamhet få ej mottagas. Dialogen kring korrupta
beteenden i syfte att motverka mutor
och bestickning ska vara öppen.

HÅLLBART KLIMAT

Zengun bygger för framtiden och strävar efter att vara
en drivande kraft i utvecklingen av byggbranschen, med
riktning mot ett hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att hållbart byggande är centralt för att vi
både ska kunna skapa bra förutsättningar och ta ansvar
för kommande generationer. Därför är hållbarhet en naturlig del i det dagliga arbetet på alla nivåer, såväl vid beslutsfattande i strategiska frågor som i projekten och alla
delar av byggprocessen från förstudie till driftsättning.
Vi främjar resurseffektivt och cirkulärt materialflöde som
effektivt utnyttjar energi, naturtillgångar och råvaror
samt förespråkar återbruk och återvinning. Vidare tillämpas försiktighetsprincipen för att undvika verksamheter
med stora potentiella miljörisker.

INFORMATIONS- & MATERIELLA TILLGÅNGAR

Alla som arbetar med Zenguns materiella tillgångar,
så som verktyg och datorer, eller informationstillgångar, så som finansiella resultat eller tidplaner, skall
vara aktsamma om dessa. Information som lämnats i
förtroende och som inte offentliggjorts ska inte delges
till tredje part. Våra tillgångar skall skyddas från skador,
stöld, förlust och felaktig användning då de är av avgörande betydelse för vår verksamhet.

ÖVERTRÄDELSER
Om en medarbetare fått kännedom om en överträdelse ska i första hand närmaste chef underrättas. Vid
allvarliga överträdelser finns möjlighet till anonym
rapportering genom Zenguns visselblåsarfunktion via företagets webbsida.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Målen som är accentuerade ovan är de mål som berör verksamheten främst

FN:S GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
1. Stödja och respektera internationella mänskliga
rättigheter inom sfären för företagens inflytande
2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade
i kränkningar av mänskliga rättigheter
ARBETSRÄTT
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten
till kollektiva förhandlingar
4. Eliminera alla former av tvångsarbete
5. Avskaffa barnarbete
6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och
arbetsuppgifter
MILJÖ
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
KORRUPTION
10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning

