
 

Ang Bagong Alituntunin sa Pangangasiwa ng Negosyo ng Keller 

Napakahalaga kung paano tayo kumikilos. Tayong lahat ay nag-aambag nang sama-sama sa kultura ng 
Keller at mayroong direktang konsekuwensiya sa mga tao sa paligid natin ang ginagawa natin, o hindi 
natin nagawa. At ang isang aksyon lang o pagmimintis ay makasisira sa ating reputasyon, halaga ng share 
natin at kinabukasan natin. 

Ang ating Alituntunin sa Pangangasiwa ng Negosyo ay nagtatakda ng pinakamababang inaasahan sa 
bawat isa, saan man nakabase o saan man tayo nakapabilang sa negosyo ng Keller. Ang alituntuning ito 
ay nagtala ng tatlong gabay upang mapanatili ang ating kaligtasan: 

1. Ang batas - dapat lagi tayong sumunod sa batas – nasa kaibuturan ito ng tiwala ng customer sa Keller. 

2. Ang mga paraan ng ating pagtatrabaho - nagbibigay ang mga ito ng dagdag na proteksyon sa 
impormasyon, gabay at suporta upang tiyakin na hindi natin nilalabag ang batas: 

• Pinananatiling malusog at ligtas ang bawat 
isa: Naniniwala tayo na walang sinuman ang 
kailangang masaktan bilang resulta ng anumang 
trabahong ginagawa natin – kaya nananatiling 
ligtas at mabuti ang lahat. 

• Sumusuporta sa mga karapatan at 
pagkakaiba-iba ng mga empleyado: 
Pinahahalagahan, sinusuportahan at 
pinoprotektahan natin ang karapatan at dignidad 
ng indibidwal at ang pagkakaiba-iba ng ating 
mga tao – kaya pinakikitunguhan tayong lahat 
nang may paggalang. 

• Pagpapanatili ng etiko at tapat na pag-uugali: 
Lagi tayong tapat, kumikilos nang may 
integridad at sumusunod sa batas – kaya 
pinagkakatiwalaan tayo ng lahat. 

• Nananatiling ligtas mula sa panunuhol at 
katiwalian: Lagi nating tinitiyak na ligtas tayo 
mula sa panunuhol at katiwalian at patas na 
pinapanalo ang mga proyekto – kaya alam ng 
mga tao na ang mga desisyon natin ay ginawa 
para sa tamang mga dahilan. 

• Pinananatiling bukas at responsable ang 
ating komunikasyon: Bukas, matapat, malinaw 
at responsable tayong nakikipag-usap.

Naghahatid ng pinakamahusay na customer 
service at nakikipagtulungan sa mga supplier 
natin para tiyakin na ang ating mga 
pamantayan ay sinusunod: Nagtatrabaho tayo 
upang matugunan ang mga pangangailangan ng 
mga customer natin at mahigitan ang kanilang 
mga inaasahan – upang makipagtulungan sila sa 
atin nang paulit-ulit. Tinitiyak natin na nagtatatag 
tayo ng kapaki-pakinabang na mga ugnayan sa 
ating mga supplier at nauunawaan nila ang ating 
mga prinsipyo at mga pamantayan ng ating 
operasyon. 

• Pagtatrabaho sa loob ng komunidad: May 
pananagutan at may paggalang tayong kumikilos 
tungo sa mga komunidad na ating 
pinagtatrabahuhan – dahil tayo ay bahagi nila. 

• Pinoprotektahan ang ating kapaligiran: 
Ginagalang at pinoprotektahan natin ang 
kapaligiran, at binabawasan ang epekto natin 
dito – upang mapangalagaan natin ang 
kinabukasan. 

• Naninindigan sa kung ano ang tama: Lagi 
tayong nagsasalita kung naniniwala tayo na 
humihina ang mga prinsipyo natin – kaya sama-
sama nating pinagtitibay ang ating mga 
prinsipyo. 

 

3. Ang Ating Pagpapahalaga – tinitiyak ng ating pangunahing mga pagpapahalaga sa Integridad, 
Pagtutulungan at Kahusayan na lagi nating ginagawa ang tama para sa mga kasamahan natin, customer, 
shareholder at komunidad – na madalas ay pinalalawig sa halip na sumunod lamang sa batas at sa mga 
paraan ng ating pagtatrabaho. 


