
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas apņemas veidot tādu organizācijas
kultūru, kurā tiek novērtēta savstarpējā cieņa, dažādība, iekļaušana un kurā
tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips, kā arī radīt uzņēmumā
apstākļus, kuros šīs vērtības tiks cienītas, uzturētas un iedzīvinātas.

Dažādības vadības principi Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā:

1. Izturēties vienlīdzīgi pret darbiniekiem, klientiem (studentiem),
pasniedzējiem un visām ieinteresētajām pusēm;
2. Nodrošināt vienlīdzīgu atalgojuma sistēmu par vienādas nozīmes darbu
gan sievietēm, gan vīriešiem, neatkarīgi no vecuma;
3. Veicot darbinieku atlasi, ņemt vērā pretendenta profesionālās spējas,
prasmes, zināšanas un pieredzi (Personāla politika);
4. Atbalstīt un veicināt pasākumus, kas popularizē dažādību un vienlīdzību;
5. Attīstīt un ieviest dažādību iekļaujošas mārketinga un komunikācijas
stratēģijas;
6. Nodrošināt profesionālo izaugsmi un iespēju ieņemt vadošos amatus
ikvienam dažādības grupas pārstāvošam darbiniekam, kā arī nodrošināt
darbiniekiem īpašas apmācības par dažādību un iekļaušanu;

DAŽĀDĪBAS PRINCIPI
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           vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem darba

apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu, neatkarīgi

no dzimuma, kā arī vecuma, rases, ādas krāsas, reliģiskās

piederības utt. 

           vienlīdzīgu attieksmi uz dzimuma pamata saistībā

ar apmācības pieejamību, paaugstinājumu amatā un

atlaišanu no darba. 

             vienādu samaksa vīriešiem un  sievietēm, kuri veic

vienādu vai līdzvērtīgu darbu.

             vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem, klientiem

(studentiem), pasniedzējiem un visām ieinteresētajām

pusēm;

Princips “Vienlīdzīgas
iespējas” nozīmē

vienlīdzīgas tiesības:
- visu dzimumu cilvēkiem;
- personām ar invaliditāti;
- visu vecumu cilvēkiem;
- visu tautību cilvēkiem.

V I E N L Ī D Z Ī G U
I E S P Ē J U  P R I N C I P I

MĒS NODROŠINĀM:



E L A S T Ī G A S  D A R B A
V I D E S  P R I N C I P I

- Kopīgi strādāt un tīkloties radošā vidē un svaigā gaisā;

- Taupīt laiku un plānot savu darba dienu atbilstoši

veicamajiem darbiem;

- Sabalansēt darba un privātās vajadzības un intereses;

- Mazināt savas darbības ietekmi uz vidi. •

BŪT EFEKTĪVIEM, PRODUKTĪVIEM UN
DARBINIEKUS MOTIVĒJOŠIEM

 
 

Mūsu mērķi


