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PROPOSAMENEN ETA BALIOEN AITORPENA

Inklusibitatea
Montai Produkzioak enpresak enpleguan aukera-berdintasuna eskaintzeko konpromisoa
hartu du. Horrek esan nahi du Montai Produkzioak enpresako lankideak eta enpresako kide
izateko hautagaiak modu bidezkoan tratatu behar ditugula, eta ez dugula inoiz
bereizkeriarik egin behar. Lotutako lege guztiak jarraitzen ditugu, eta enpleguari buruzko
gure erabakietan (hala nola erreklutamendua, kontratazioa, prestakuntza, soldata eta
igoera) ez dugu inor diskriminatzen arraza, kolorea, generoa, adina, jatorria, erlijioa, sexuorientazioa, genero-identitatea edo -adierazpena, egoera zibila, herritartasuna,
desgaitasuna, beteranoa izatea, GIBa eramatea edo legeak babestutako beste edozein
egitate dela-eta.

Zintzotasuna
Montai Produkzioak-ek ez du, ez zuzenean ez zeharka, bere onura ekonomiko edo
komertzialerako eroskeriarik edo bestelako abantaila bidegaberik eskaintzen, ezta jasotzen
ere. Ezein langilek ez du eroskeria den edo eroskeria gisa interpreta daitekeen oparirik edo
ordainketarik eskainiko edo onartuko. Erosketarako edozein eskaera edo eskaintza berehala
baztertu eta zuzendaritzari salatu behar zaio. Montai Produkzioak enpresaren kontabilitatetxostenek eta dokumentazio osagarriak zintzo erregistratu behar dute azpiko transakzioen
izaera. Ez da errebelatu gabeko edo erregistratu gabeko konturik, funtsik edo aktiborik
ezarriko edo mantenduko.
Espero da Montai Produkzioetako langile guztiek saihestea konpainiarekiko
erantzukizunekin gatazkan sar daitezkeen jarduera pertsonalak eta finantza-interesak.
Montai Produkzioetako langileek ez dute beren edo beste pertsona batzuen onura lortzea
bilatu behar, beren lanpostuak behar ez bezala erabiliz.

Erantzukisuna
A. Jokabide-maila
Gure eragiketak modu zintzo, oso eta irekian egiten ditugu, giza eskubideak eta gure
langileen interesak errespetatuz. Era berean, harremanak ditugunen interes legitimoak
errespetatzen ditugu.
B. Langileentzako
Montai Produkzioak enpresak lan-inguruneko aniztasunarekiko konpromisoa du,
elkarrekiko konfiantza eta errespetua dago, eta denok sentitzen gara gure erakundearen
jardunaren eta ospearen erantzule. Enplegatuak errekrutatu, kontratatu eta sustatuko
ditugu, egin beharreko lanerako beharrezkoak diren kalifikazio eta trebetasunetan soilik
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oinarrituta. Langile guztientzat lan-baldintza seguruak eta osasungarriak eskaintzeko
konpromisoa hartzen dugu. Ez dugu lan beharturik, derrigorrezkorik edo haurrentzako
eskulanik erabiliko.
Langileekin batera lan egiteko konpromisoa hartzen dugu, gizabanako bakoitzaren
trebetasunak eta gaitasunak garatu eta hobetzeko. Pertsonen duintasuna eta langileek
askatasunez elkartzeko duten eskubidea errespetatzen ditugu. Komunikazio ona izango
dugu langileekin, konpainiaren komunikazio- eta kontsulta-kanalen bidez. Prozedura
gardenak, bidezkoak eta isilpekoak ziurtatuko ditugu, langileek beren kezkak sala
ditzaten.
C. Soziala
Montai Produkzioak enpresaren erantzukizun sozialarekin konprometituta dago,
kolaboratzaile guztien bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin, sektoreko hitzarmenekin
bat etorriz laneko, gizarteko, osasuneko eta segurtasun industrialeko alderdietan legeria
nazionala betez, eta pertsonen aurrerapena, ingurumenaren zaintza eta egindako
ekitaldien kalitatea sustatzen duten garapen iraunkorreko ardatzetan oinarrituz.
D. Ingurumenaren arloan
Montai Produkzioak enpresak bere ingurumen-aztarnaren kudeaketa etengabe
hobetzeko konpromisoa hartu du, eta epe luzera negozio jasangarria garatzeko helburua
bete nahi du. Montai Produkzioak enpresak beste erakunde batzuekin batera lan egingo
du ingurumenarekiko errespetua sustatzeko, ingurumen-gaien ulermena areagotzeko eta
jardunbide egokiak zabaltzeko.

Gardentasuna
Montai Produkzioak erakundeak ezarritako Garapen Iraunkorrerako politika eta ekitaldien
iraunkortasunaren kudeaketan erakundeak izan duen bilakaerari buruzko informazio guztia
eskuragarri egongo da hala eskatzen duenarentzat.
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