
 

 

ஒரு புதிய Keller த ொழில் நடத்த  தநறி 

நொம் எப்படி நடந்துத ொள்கிற ொம் என்பது உண்தையிறேறய மி  முக்கியைொனது. நொம் எல்றேொரும் 

ஒன்றுறேர்ந்து ொன் Kellerஇன்  ேொச்ேொரத்திற்குப் பங் ளிக்கிற ொம். நொம் என்ன தேய்கிற ொம், அல்ேது 
என்ன தேய்யத்  வறுகிற ொம் என்பது நம்தைச் சுற்றியுள்ள ைக் ளுக்கு றநரடியொன பின்விதளவு தள 

ஏற்படுத்துகி து. ஒறர ஒரு தேயல் அல்ேது விடுபடல்கூட நைது நற்தபயதர, நம் பங்கு விதேதய, நம் 

எதிர் ொேத்த  அழித்துவிடக்கூடும். 

 

நொம் எங்கு இருந் ொலும், எந்  Keller நிறுவனத்தில் நொம் பணிபுரிந் ொலும், நம் த ொழில் நடத்த  தநறி 

எல்ேொ ே  ஊழியர் ளுக்குைொன நைது குத ந் பட்ே எதிர்பொர்ப்பு தளயும் அதைக்கி து. நம்தைப் 

பொது ொப்பொ  தவத்திருக்  நைது தநறியொனது மூன்று விஷயங் தள ஒன்றுபடுத்துகி து: 

 

1. சட்டம் - நாம் எப்ப ாதுபே சட்டத்தைப் பின் ற்ற பேண்டும் – அதுைான் Kellerஇடம் ோடிக்தையாளர் 

கைாண்டிருக்கும் நம்பிக்தையின் தேயத்தில் இருக்கிறது. 

2. நாம் பணிபுரியும் விதங்கள் - இதே ைைேல், ேழிைாட்டல், ஆைரவு ஆகியேற்றால் ஆன ஒரு  ாதுைாப்பு 

அடுக்தை ேழங்கி நாம் சட்டத்தை மீறாதிருப் தை உறுதிப் டுத்துகின்றன: 

 

 எல்ல ாரையும் ஆலைாக்கியமாகவும் 
பாதுகாப்பாகவும் ரைத்திருத்தல் 
நாம் கசய்யும் எந்ைப்  ணியின் 
விதளோைவும் யாருக்கும் தீங்கு 
ஏற் டக்கூடாது என்று நாங்ைள் 

நம்புகிபறாம் – எனபே எல்ப ாரும் 
 ாதுைாப் ாைவும் ந ோைவும் 

இருப் ார்ைள். 

 

 ஊழியர்களின் உரிரமகளுக்கும் பன்முகத் 
தன்ரமக்கும் ஆதைைளித்தல் 
நாங்ைள் ைனிந ரின் உரிதேைதளயும் 
ைண்ணியத்தையும் நம் ேக்ைளின் 

 ன்முைத் ைன்தேதயயும் ேதிக்கிபறாம், 

ஆைரிக்கிபறாம்,  ாதுைாக்கிபறாம் – 
எனபே நாம் எல்ப ாரும் 

ேரியாதையுடன் நடத்ைப் டுபோம். 

 

 அறைழி மற்றும் லநர்ரமயான 
நடத்ரதரயப் லபணுதல் 
நாம் எப்ப ாதும் பநர்தேயாை 

இருக்கிபறாம், நாணயத்துடன் 

கசயல் டுகிபறாம், சட்டத்தைப் 

பின் ற்றுகிபறாம் – எனபே 
எல்ப ாரும் நம் மீது நம்பிக்தை 

தேத்திருக்கிறார்ைள். 

 

  ஞ்சம், ஊழல் ஆகியரை 
இல் ாதிருத்தல் 
நாம்  ஞ்சமும் ஊழலும் இல் ாதிருந்து 
கசயல்திட்டங்ைதள நியாயோை 

கேல்ேதை உறுதிப் டுத்துகிபறாம் – 
எனபே நேது முடிவுைள் சரியான 
ைாரணங்ைளுக்ைாை 
பேற்கைாள்ளப் டுகின்றன என்று 

ேக்ைள் அறிோர்ைள். 

 

 நம் ததாடர்புறுத்தல்கரை 
தைளிப்பரடயாகவும் தபாறுப்லபாடும் 
ரைத்திருத்தல் 

நாம் கேளிப் தடயாை, பநர்தேயாை, 

கைளிோை, க ாறுப்ப ாடு 

கைாடர்புறுத்துகிபறாம். 

 

 லமன்ரமயான ைாடிக்ரகயாைர் 

லசரைரய ைழங்குதல், நம் தைநிர கள் 
பின் ற்றப்படுைரத உறுதிப்படுத்த நம் 
ோடிக்தையாளர்களுடன் இரைந்து 
பணிபுரிதல் நாம் நேது 
ோடிக்தையாளர்ைளின் பைதேைதளப் 
பூர்த்திகசய்யவும் அேர்ைளது 
எதிர் ார்ப்புைதள மிஞ்சவும் 

 ணிபுரிகிபறாம் – எனபே அேர்ைள் 
மீண்டும் மீண்டும் நம்முடபன 

 ணிபுரிோர்ைள். நாம் நேது 
ோடிக்தையாளர்களுடன் 
ஆக்ைபூர்ேோன உறவுைதள 
ேளர்த்துக்கைாள்ேதையும் அேர்ைள் நாம் 
எந்ைக் கைாள்தைைள் ேற்றும் 
ைரநித ைளின் டி இயங்குகிபறாபோ 
அேற்தறப் புரிந்துகைாள்ேதையும் 

உறுதிப் டுத்துகிபறாம். 

 



 

 

 சமூகத்திற்கு உள்ளிருந்து பணிபுரிதல் 
நாம் எந்ைச் சமூைங்ைளில் 
 ணிபுரிகிபறாபோ அேற்றிடம் 
க ாறுப்ப ாடும் ேரியாதைபயாடும் 

கசயல் டுகிபறாம் – ஏகனன்றால் 

நாமும் அேர்ைளில் ஓர் அங்ைம். 

 

 நம் சுற்றுச்சூழர ப் பாதுகாத்தல் 

நாம் சுற்றுச்சூழத  ேதிக்கிபறாம், 

அதைப்  ாதுைாக்கிபறாம், அைன் மீைான 
நேது ைாக்ைத்தைக் குதறோை 

தேத்திருக்கிபறாம் – எனபே நாம் 
எதிர்ைா த்திற்குப்  ாதுைாப்பு 

அளிக்கிபறாம். 

 

 எது சரிலயா அதற்குக் குைல் தகாடுத்தல் 
நம் கைாள்தைைள் கீழிறக்ைப் டுேைாை 
நாம் நம்பும்ப ாது நாம் எப்ப ாதுபே 
அது  ற்றி கேளிப் தடயாைப் 

ப சுகிபறாம் – எனபே நாம் ஒன்றாை 
நேது கைாள்தைைளுக்குக் குரல் 

கைாடுக்கிபறாம். 

 

3. நமது மதிப்பீடுகள் – நாையம், கூட்டுரழப்பு, லமன்ரம ஆகிய நேது முைன்தே ேதிப்பீடுைள், நாம் 

எப்ப ாதுபே நம் சை ஊழியர்ைள், ோடிக்தையாளர்ைள்,  ங்குைாரர்ைள், சமூைங்ைள் ஆகிபயாருக்குச் 

சரியானதைபய கசய்ேதை உறுதிப் டுத்துகினறன –    சேயங்ைளில் கேறும் சட்டத்தையும் நாம் 

 ணிபுரியும் விைங்ைதளயும் பின் ற்றுேபைாடு நின்றுவிடாேல் அதையும் ைாண்டிச் கசல்கிபறாம். 

 


