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V skupini Schindler smo predani ustvarjanju vključujočega delovnega 
okolja, v katerem različni posamezniki sodelujejo, da bi svoje delo opravili 
kar najbolje in da bi bili vsak dan na voljo več kot 1,5 milijarde ljudem,  
ki uporabljajo naša dvigala in pomične stopnice.

Smo vključujoči, saj zagotavljamo okolje, v katerem  
se ljudje iz vseh okolij počutijo dobrodošli, sprejeti in 
motivirani za doseganje velikih stvari kot del skupine 
Schindler – rezultat je visoko zmogljiva, motivirana delovna 
sila, ki zagotavlja trajno konkurenčno prednost. 

Smo raznoliki, saj zaposlujemo ljudi iz različnih okolij,  
z različnimi izkušnjami in vidiki, ki odražajo našo raznoliko 
mrežo strank in raznolike skupnosti, v katerih delujemo. 
Priznavamo polni obseg človeških razlik, ki vplivajo na to, 
kako se drug drugemu zdimo podobni ali drugačni – sem 
sodijo na primer etnična pripadnost, spol, kultura, religija, 
narodnost, starost, invalidnost ali zdravstveni status, rasa, 
spolna usmerjenost, spolna identiteta, izražanje spola, pa 
tudi osebnost, želje in delovne metode. 

Ne toleriramo diskriminacije ali nadlegovanja.  
Spoštovanje drug drugega ter naših strank in deležnikov  
je temeljnega pomena za naš način dela.  
Pravičnost in poštenost sta osnova za postopke in poslovne 
prakse naših zaposlenih.

– Raznolike in vključujoče ekipe bogatijo dinamiko naših 
ekip ter spodbujajo večjo inovativnost in ustvarjalnost, ko 
se soočamo z različnimi izzivi poslovanja.

Na kakšen način bomo sodelovali s svojimi vodjami?
Svoje vodje bomo usposobili in podpirali pri operacijah na 
terenu, v tovarnah in pisarnah, saj želimo vključevanje in 
raznolikost prenesti v prakso, da postaneta nekaj 
običajnega. To pomeni naslednje:

– Ustvarjali in ohranjali bomo varno delovno okolje brez 
kakršnih koli oblik nadlegovanja ali diskriminacije.

– Vodje bomo usposabljali na področju vključujočega 
vedenja in preprečevanja nezavednih pristranskosti,  
da bodo lahko pri vsakodnevnih odločitvah glede svojih 
ekip proaktivno uporabljali pravične in poštene prakse.

– Razvijali bomo vodje, ki spodbujajo svoje člane ekipe,  
da delijo različna stališča, ter zagotavljajo, da se vsaka 
oseba počuti cenjena in lahko na ta način prispeva po 
svojih najboljših močeh in je pri delu avtentična.

– Sodelovali bomo z vodjami, da okrepijo naše politike  
za doseganje ravnotežja med poklicnim in zasebnim 
življenjem in naše vključujoče prednosti ter jih začnejo 
uporabljati, na ta način pa poskrbijo za odpravljanje ovir 
ter privabljanje in ohranjanje nezadostno zastopanih 
profilov.

– Spodbujali bomo oddelek za upravljanje s človeškimi  
viri in vodje, da ohranijo tesno povezavo z nezadostno 
zastopanimi skupinami, da bi razumeli njihove izkušnje 
na delovnem mestu ter jih na ta način bolje sponzorirali, 
motivirali in ohranili raznoliko mešanico zaposlenih.

 
– Postali bomo proaktivni – v vsaki organizaciji bomo 

oblikovali načrte za vključevanje in raznolikost ter 

strategije zaposlovanja, ki vnaprej proučujejo raznolikost 
profilov, da lahko izberemo najboljšega možnega 
kandidata za ekipo in podjetje.

Kaj lahko vsi storimo?
Vsak od nas lahko vadi vključujoče vedenje do naših strank 
in sodelavcev. To pomeni naslednje:

– Pokazali bomo, da nam je mar za svoje sodelavce – 
zavzeli se bomo zanje, če se dogaja nekaj, kar ni varno, 
ali če kdo z njimi ravna na nespoštljiv način.

– S svojimi sodelavci in strankami bomo komunicirali na 
spoštljiv način ter se izogibali žaljivemu jeziku in izrazom, 
ki temeljijo na stereotipih.

– Zagotovili bomo, da se vsi sodelavci počutijo kot del 
ekipe ter lahko sodelujejo v razpravah in dejavnostih.

– Bili bomo odprti, radovedni in navdušeni nad razlikami 
med nami, bili bomo pripravljeni spoznavati druge 
kulture in tradicije ter se zavzemali za vključevanje.

– Spoštovali bomo naše različne potrebe in izbire, kot  
so prilagodljivost, oskrba v družini, verske prakse, izbira 
hrane in prilagoditev delovnega okolja.

Z razvijanjem vključujočega vedenja ter strategij in politik 
vodenja bodo naše ekipe in organizacije lahko odražale 
naravno raznolikost sveta. S krepitvijo vključujoče kulture 
bomo še bolj odprti za potrebe zaposlenih in strank ter  
še sposobnejši, da razvijemo inovativne rešitve in jih 
približamo njihovim potrebam.

Razvijamo vključevanje in raznolikost.

Zakaj sta vključevanje in raznolikost pomembna  
v naših vsakodnevnih postopkih?
– Naši izdelki ustvarjajo bolj vključujoč svet, s tem pa 

prinašajo rešitve na področju mobilnosti za različne 
potrebe. Naši inženirji in tehniki razmišljajo na vključujoč 
način pri vsakem načrtovanju, nameščanju ali  
servisiranju izdelkov.

– Vključevanje in raznolikost bi morala biti del pogovorov 
med skupino Schindler ter njenimi strankami in drugimi 
zunanjimi partnerji – sta namreč enako pomembna kot 
razpravljanje o naši zgodovini, naših izdelkih ali naši 
predanosti kakovosti. Vključevanje in raznolikost 
odražata našo kulturo in našo predanost družbi, pri 
čemer poudarjata ugled skupine Schindler kot 
najboljšega podjetja v razredu v tem sektorju.  
Poleg tega naši ukrepi na področju vključevanja in 
raznolikosti ustvarjajo bolj pošteno in trajnostno družbo 
ter krepijo našo podobo privlačnega delodajalca, kar 
nam je v pomoč pri privabljanju in ohranjanju nadarjenih 
posameznikov.

– Vključevanje in raznolikost sta del našega načina dela. 
Naše stranke predstavljajo vse vidike raznolikosti.  
S spodbujanjem vključevanja in raznolikosti v naših 
vsakodnevnih postopkih se bomo s strankami lahko  
bolje povezali, saj lahko zbližamo različna stališča 
in pristope za povezovanje z njimi in za razumevanje 
njihovih potreb.
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Ta publikacija služi zgolj za splošne informativne namene in 
pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo obliko in 
specifikacije izdelka. Nobena izjava v tej publikaciji se ne sme razlagati 
kot izrecna ali implicitna garancija ali pogoj za kateri koli izdelek, 
njegovo primernost za kakršen koli poseben namen, prodajno 
kakovost ali kakovost oziroma se ne sme razlagati kot pogoj katere 
koli pogodbe v zvezi z izdelki ali storitvami v tej publikaciji. Lahko so 
prisotne manjše razlike med tiskanimi in dejanskimi barvami.
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