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چشم انداز و صفات
محدوده

.1

این سند دیدگاه  IDGدر مورد اینکه چیست  ،به دنبال چه کاری است و نحوه انجام کار خود را بیان می کند .هدف از این توصیف معنای
"  IDGبودن" است و آنچه را ما برای انجام کار خود می دانیم و بنابراین انتظار ما از افراد  IDGو نحوه برخورد ما با اطرافیان و تعامل با
آنها چیست.
این مربوط به همه افراد در  IDGو تمام شرکتهای تابعه آن است.

اصول تأسیس

.2

 IDGبرای تأمین مشاغل معنادار  ،پاداش آور و قابل احترام برای پرسنل سابق گورکا تاسیس شد .با این کار  IDG ،گسترش یافته و از این
اصل بنیادی رشد کرده و همه مردان و زنان  ،اعم از بین المللی و محلی را برای دستیابی به اهداف ما به کار گرفته است .با وجود این ،
یک اصل اساسی تأسیس همیشه صادق خواهد بود:

ما به دنبال ایجاد مشاغل خوب برای افراد خوب هستیم.

چشم انداز

.3

چشم انداز  IDGدارای دو بخش است:
او الً  IDG Group ،به دنبال ارائه دهنده خدمات مدیریت ریسک با شهرت بهترین استانداردهای اخالقی و اخالقی است .به طور خاص  ،ما
آرزو می کنیم شرکتی باشیم و شناخته شویم که تعهد عمیق و عمیقی نسبت به همه افرادی که برای ما کار می کنند و کس انی که در آنها کار می
کنیم  ،دارد.
دوم  IDG ،به دنبال ارائه دهنده خدمات مدیریت ریسک در بازار است که خدمات خود را به مشتریان دولتی  ،تجاری و سازمان های
غیردولتی در مناطق چالش برانگیز و پیچیده و کشورهای جهان ارائه می دهد .ما آرزو می کنیم که یک کلمه کلیدی برای شرکا و ارائه
دهندگان سالم  ،قابل اعتماد و قابل اعتماد باشیم .ارائه آرامش خاطر به مشتریان و اطمینان از اینکه آنها در دستان خوب و صادقی هستن د.

صفات

.4

گروه  IDGسیاست های زیادی ایجاد کرده است که اخالق ما را به طرق مختلف منعکس می کند .تمام سیاست ها و رویه های منعکس کننده
اخالق ما است  ،اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
گروه  IDGسیاست های زیادی ایجاد کرده است که اخالق ما را به طرق مختلف منعکس می کند .تمام سیاست ها و رویه های منعکس کننده
اخالق ما است  ،اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
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•

قانون رفتار  -کمپنی امنیتی آی دی جی

•

سیاست  -ضد فساد  -کمپنی امنیتی آی دی جی
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•

خط مشی – استخدام  -کمپنی امنیتی آی دی جی

ما اعتقاد داریم و تالش می کنیم طوری رفتار کنیم که اصول اصلی اخالقی ما را منعکس کند:

.5

•

تحمل صفر رشوه و فساد

•

یک تعهد عمیق نسبت به کارمندان و رفاه آنها در همه زمینه ها

•

پایبندی کامل به قانون قانون

•

برخورد خوب با مشتری و تأمین کنندگان

•

یک تالش همیشگی برای بهتر بودن

این برای من چه معنی میتونه داشته باشه؟

چشم انداز آی دی جی و صفات به همه کارمندان نیاز دارد که این اصول حیاتی و اساسی را درک کرده و از آنها پیروی کنند  ،آنها به تفسیر
معقول  ،عقل سلیم  ،عطوفت و خرد و سبک شخصی شما نیاز دارند  ،اما در تحلیل نهایی  IDGدر مورد خوب بودن و انجام درست است
چیز ، IDG .د ر همه سطوح  ،در زمینه توسعه و تعبیه این اصول اخالقی در شما و تیم های شما پشتیبانی و کمک می کند.
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