ETIKA DELA
SKRBIM ZA VISOKO VIBRACIJO.
Kaj meni dviguje vibracijo? To redno prakticiram v svojem življenju. S svojimi dejanji in načinom
življenja sem zgled sporočilnosti podjetja.

MEDITACIJE, RITUALI, MODROSTI, DOGODKI.
Imam redno duhovno prakso. Spremljam vse naše vsebine in jih integriram v svoje življenje. Na
dogodkih preko spleta sem prisoten v živo.

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA.
Živim navade, ki podpirajo zdravje telesa, saj se zavedam, da je zdrav duh v zdravem telesu. Droge,
cigarete, alkohol niso dovoljeni.

VERJAMEM V VIZIJO PODJETJA.
Verjamem, da sta visoka vibracija in jasnost v življenju pomembna in da z našim delom močno
vplivamo na kvaliteto življenja ljudi in spreminjamo življenja na bolje. Želim si biti del poslovne
zgodbe, ki to sporočilo širi po celem svetu.

EKIPNI DUH IN ODNOSI V EKIPI.
S sodelavci ustvarjam lepe in spoštljive odnose. Povezujem se v skupinskih dejavnostih in pomagam
pri aktivnostih. S svojimi talenti in zanimanji popestrim ozračje v ekipi.

ODGOVOREN SEM DO SVOJEGA DELA IN DELA DRUGIH.
Svoje delo opravljam odgovorno, kvalitetno, v svojih največjih sposobnostih in v času, ki je
dogovorjen. V primeru, da mi dela ne uspe pravočasno opraviti, pravočasno obvestim vse, ki se jih
to tiče. Če potrebujem pomoč pri projektu, se izrazim.

ZNOTRAJ DELOVNEGA ČASA SEM FOKUSIRAN.
V času službe sem z mislimi prisoten v delu. Če zaradi osebnih zadev potrebujem čas zase, se izrazim.
Telefoniranje, pisanje sporočil, brskanje po socialnih omrežjih za osebne namene odpade. Do dela
in ekipe sem odgovoren, zato na delo prihajam točno in opravim 6h delavnik kvalitetno. V pisarni
sem prisoten med 9. in 15. uro. Za potrebe kosila in družabnih dogodkov ekipe svoj delavnik
ustrezno podaljšam.

INTEGRIRAN SEM V VSE PROJEKTE EKIPE.
Poznam vse projekte podjetja in se zavedam, da je moje delo posredno povezano s čisto vsakim
projektom. Zato sem prisoten in sodelujem na tedenskih sestankih in prisostvujem s svojimi
kreativnimi idejami. Vem, da je moj prispevek pomemben.

