
Parimet e kompanisë dhe vetë-angazhimi
vullnetar

ALTERnatives Wohnen eG në thelb angazhohet ndaj standardeve të
sjelljes së drejtë, etike, transparente, respektuese dhe serioze.

Këto janë vlerat tona udhëzuese të bashkëpunimit të mirë me punonjësit dhe klientët.
Këto pesë vlera udhëzuese formojnë parimet tona për të cilat ne angazhohemi si
punëdhënës.
Ne jemi të përkushtuar të respektojmë të gjitha ligjet e punës dhe sociale si dhe të gjithë
legjislacionin në fuqi.

Megjithatë, fokusi është te qenia njerëzore; ky është pretendimi ynë. Mbi dhe përtej
rregulloreve ligjore, synimi ynë është të sigurojmë dhe promovojmë cilësinë e bashkëpunimit
me punonjësit dhe klientët e rinj potencialë në terma afatgjatë.

Ne jemi të përkushtuar ndaj praktikave të drejta dhe etike të rekrutimit dhe vendosjes për
migrimin e punësimit në përkujdesje drejt Gjermanisë.

Aplikantët tanë kalojnë një proces aplikimi të drejtë, transparent dhe marrin të gjithë
informacionin dhe dokumentet e nevojshme. Një koncept i menaxhimit operacional të
integrimit është gjithashtu pjesë e informacionit tonë.

Punësimi bazohet në marrëveshje të ligjit të punës. Të gjitha kushtet e punës janë
të fiksuara me shkrim.

Ne i informojmë rregullisht punonjësit tanë për ndryshimet, lajmet dhe mundësitë.

Ne sigurojmë kushte optimale pune përmes mbështetjes së besueshme dhe të vazhdueshme,
gjithëpërfshirëse. Ne kemi gjithmonë një vesh të hapur për shqetësimet e punonjësve tanë.

Ne jemi të përkushtuar të përafrojmë praktikën tonë të korporatës për rekrutimin
ndërkombëtar të profesionistëve shëndetësorë me kodin e sjelljes së OBSH-së.

• Lexoni kodin e sjelljes së OBSH-së këtu

Ne jemi të përkushtuar ndaj parimit “punëdhënësi paguan”

• Parimi-punëdhënësi-paguan

Ju sigurojmë se asnjë kosto vendosjeje nuk do t'i ngarkohet stafit tonë të ndërmjetësuar të
infermierisë.

Gjithashtu dëshirojmë t'u referohemi marrëveshjeve ndërkombëtare të mëposhtme për të cilat
ne jemi gjithashtu të përkushtuar:

https://drliesenfeldconsulting.de/wp-content/uploads/2021/12/2012_04_03_WHO-Verhaltenskodex_d1.pdf
https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle


•Konverta ndërkombëtare të të drejtave të njeriut

• Standardet bazë të punës së ILO-s, në veçanti parimet e përgjithshme dhe udhëzimet
operacionale  për një rekrutim të drejtë të ILO

• Standardet IRIS të "Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit"

Në bashkëpunim me partnerët bashkëpunues dhe kompanitë e tjera, këto parime përbëjnë
bazën e bashkëpunimit.

Pajtueshmëria me këtë deklaratë dhe standardet e saj kontrollohet rregullisht dhe
përditësohet nëse është e nevojshme.

Për ankesa dhe informacione mund të na kontaktoni në numrin e telefonit +49 05451-
8939190 ose me email në info@alternativeswohnen.com

ALTERnatives Wohnen eG

Bahnhofstrasse 14-16, 49477 Ibbenbüren

Telefon 05451 / 8939190

Faks 05451 / 8939199

Ndryshimi i statusit: 12.01.2022

https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9J1qo4lGUeXz5-Ci1bgKDa6RlYmhG9TBgcTMseL1MP2XPNMPbWg9vEaAtAOEALw_wcB
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/erklarungen/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/erklarungen/lang--de/index.htm
https://iris.iom.int/



