64.

Θες να
χτίσεις
μια καριέρα
με θετικό
κοινωνικό
αντίκτυπο;
Σε τι
να δώσεις
προσοχή;
Τον τελευταίο χρόνο πολλοί από εμάς περάσαμε δύσκολα. Ήταν ένας χρόνος μεγάλων αναταραχών: COVID-19, υγειονομική
κρίση, το σύστημα υγείας έφτασε στα όριά
του, το περιβάλλον υπέστη μεγάλες καταστροφές (θυμήσου τις τεράστιες πυρκαγιές
και τα εκατομμύρια ζώων που χάθηκαν),
σημειώθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις (κανείς
δεν ξεχνά το #icantbreathe), ανισότητες και
κοινωνικές συγκρούσεις.

●●

●●
●●
●●

●●

Ένα εκτενές πρόγραμμα ανταπόδοσης
στο περιβάλλον ή ανακύκλωσης είναι
ΕΚΕ (βασικότατη μάλιστα).
Δωρεές σε είδη, τρόφιμα και χρήματα σε
έκτακτες ανάγκες είναι ΕΚΕ.
Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για ένα
μείζον κοινωνικό πρόβλημα είναι ΕΚΕ.
Μια ενέργεια που προστατεύει τη Διαφορετικότητα και τις Ίσες Ευκαιρίες είναι
ΕΚΕ.
Μια τεχνολογία για το κοινό καλό είναι
ΕΚΕ.
Μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση
της Φτώχειας / Ανεργίας / Κοινωνικού
Αποκλεισμού είναι ΕΚΕ.

Μα όσο το πεδίο «σκούραινε», τόσο περισ●●
σότερο τείναμε να επιζητούμε όλοι υπεύθυνες λύσεις και υπεύθυνες συμπεριφορές.
Ναι, και από τις επιχειρήσεις στις οποίες
εργαζόμαστε. Γιατί οι επιχειρήσεις πολλές
φορές έχουν τον τρόπο, τη γνώση και τη
δύναμη να φέρουν την αλλαγή και να κάΤο 42% της αντίληψης που έχουμε για
νουν κάτι καλό, τόσο σε Κοινωνικό όσο και
μια εταιρεία, βασίζεται στις ενέργεισε Περιβαλλοντικό επίπεδο.
ες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
Ως υποψήφιος λοιπόν, έχεις τη δύναμη να
κάνει.
ελέγξεις τι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) κάνουν οι εταιρείες που σε
Έρευνα 2020, Forbes
ενδιαφέρουν:
74 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

www.kariera.gr 75

Η αποδοχή της
διαφορετικότητας
είναι επιλογή.
Είναι στάση ζωής και
στην εργασία!
Όλοι μας έχουμε κάτι που μας κάνει ξεχωριστούς.

“Στην εταιρεία μας απασχολούνται πάνω από

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, όχι απλώς το υιοθετούμε,

14.500 εργαζόμενοι, ο καθένας με τη δική του

αλλά αποτελεί εταιρικό σκοπό μας: “Σεβόμαστε

προσωπικότητα, τις δικές του επιλογές και

τη διαφορετικότητα όλων. Τη δική μας και των

πεποιθήσεις. Οι συνεργάτες μας ενθαρρύνονται

πελατών μας. Αυτοί είμαστε όλοι εμείς στην ΑΒ.

ώστε να είναι όλα όσα ήδη είναι και όλα όσα

Δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε

θέλουν να γίνουν, να τολμούν, να παίρνουν

τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Ώστε όλοι

πρωτοβουλίες και να καινοτομούν. Με σεβασμό

να μπορούμε… να είμαστε όλα όσα ήδη είμαστε

στη

και όλα όσα θέλουμε να γίνουμε”.

οφέλη για όλους.” συμπληρώνει ο Δημήτρης

διαφορετικότητα

όλων,

με

προφανή

Αρτικόπουλος, VP HR/OD της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας
να

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, είμαστε υπερήφανοι

υπογραμμίσει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή

για τους ανθρώπους μας. Μια ομάδα από

μας για ισότιμη ένταξη και ενσωμάτωση και ίσες

διαφορετικές, μοναδικές προσωπικότητες, που

ευκαιρίες στην εργασία.

κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

για

τις

ελληνικές

επιχειρήσεις

έρχεται

“Είναι σαφές, και στην
ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κοινός
τόπος ότι η αποδοχή της
διαφορετικότητας δεν είναι
απλά μια πρωτοβουλία, αλλά
επιλογή. Είναι στάση ζωής!”
Δημήτρης Αρτικόπουλος,
VP HR/OD ΑΒ Βασιλόπουλος

Ως επιστέγασμα, η υπογραφή
της Χάρτας Διαφορετικότητας
έρχεται να επιβεβαιώσει τη
δέσμευση και το ρόλο που
έχουμε ήδη αναλάβει στην ΑΒ
Βασιλόπουλος να:
•

•

Eξετάζουμε και διασφαλίζουμε ότι κατά τη
διάρκεια όλων των διαδικασιών τηρείται
και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα
η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης.

•

Kατανοούμε, αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε
τη διαφορετικότητα προκειμένου να
συμβάλλουμε στην προώθηση της ισότητας,
του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής και
της κοινωνικής συνοχής.

Στοχεύουμε
στη
δημιουργία
ενός
ποικιλόμορφου και χωρίς διακρίσεις
εργασιακού περιβάλλοντος.

•

Παρέχουμε πληροφόρηση και εκπαίδευση
στους εργαζομένους μας σε θέματα
διαφορετικότητας,
διαχείρισης
της
διαφορετικότητας και ένταξης.

Γνωρίζετε ότι …

•

Συμπεριλαμβάνουμε τη διαχείριση της
διαφορετικότητας στην εταιρική μας
στρατηγική, αναπτύσσοντας πολιτικές και
πρακτικές και εμπλέκοντας ενεργά τους
εργαζομένους μας στην εφαρμογή τους.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί
μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εφαρμογή της
ισότητας των ευκαιριών στην εργασία.
Η Ελλάδα είναι η 23η ευρωπαϊκή χώρα
που την υπέγραψε.
Περισσότερες από 150 εταιρείες
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
με
περισσότερους
από
50.000
εργαζομένους, έχουμε ήδη υπογράψει
τη Χάρτα Διαφορετικότητας.
Στη χώρα μας, υλοποιείται από το ΚΕΑΝ
- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων
Νέων.

By KEAN
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