
Ξενοδοχείο - Four Seasons   

Γραπτή Δήλωση Πολιτικής για την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 2017 

Η διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο να προσθέτει αξία στην 

καθημερινή ζωή κάθε υπαλλήλου μας, αποτελεί κοινή δέσμευση της διευθυντικής ομάδας 

και του εργοδότη στο ξενοδοχείο Four Seasons.  

Δεν πιστεύουμε απλώς ότι το προσωπικό μας αποτελεί το σπουδαιότερο μας κεφάλαιο αλλά 

φροντίζουμε να το αποδεικνύουμε με εφαρμοσμένες πρακτικές. Αναγνωρίζουμε τόσο τις 

ηθικές όσο και τις νομοθετικές μας υποχρεώσεις για την διασφάλιση του εργασιακού αυτού 

περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι η - από μέρους της διεύθυνσης και του εργοδότη -σωστή 

αντιμετώπιση των υπαλλήλων μας , δημιουργεί τα εχέγγυα ούτως ώστε το προσωπικό να 

δώσει το καλύτερο δυνατό service στους πελάτες μας, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες που 

διέπουν την επιχείρηση. Υπό το φως των πιο πάνω, οι πρωταρχικοί μας στόχοι όσο αφορά 

την διεύθυνση του ανθρώπινου μας δυναμικού, έχουν ως ακολούθως;  

1. Πιστοποίηση  

i. Η εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, 

ασφάλειας και υγείας, Investor in People και Travelife με την καθημερινή 

εφαρμογή των αρχών καθώς και ικανοποίηση των απαιτούμενων κριτηρίων 

διασφαλίζει ένα καθεστώς πέραν από αυτό που καθορίζεται μέσα από τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις και επεκτείνεται μέχρι τα όρια που καθορίζουν ένα 

εργοδότη προτίμησης (best working place – employer of choice). Στόχος μας 

όπως μέσα στο 2018 διατηρήσουμε την λειτουργικότητα  των συστημάτων  

ποιότητας , ασφάλειας τροφίμων και Α&Υ σε εξαιρετικά επίπεδα,  για το 

Investor in People να προχωρήσουμε με την πιστοποίηση Gold από το 

υφιστάμενο (silver), ενώ για το Travelife να πετύχουμε την πιστοποίηση Gold 

2. Εργοδότηση 

i. Διασφαλίζουμε ότι λειτουργεί ένα δίκαιο σύστημα επιλογής και εργοδότησης , 

μέσα από το οποίο στον κάθε αιτητή δίδεται η ευκαιρία να διεκδικήσει και να 

λάβει θέση εργασίας. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου δεν προβαίνει σε 

οποιασδήποτε μορφής διάκριση με βάση την φυλή, ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις η αναπηρία.  



3. Συμβόλαιο 

i. Κατά την διάρκεια της εργοδότηση κάθε υπαλλήλου, θα τίθεται εν ισχύ 

συμβόλαιο εργασίας το οποίο θα διασφαλίζει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα 

από την νομοθεσία ωφελήματα και μισθολογικές αποδοχές. Συναφώς, οι 

νομοθεσίες που ρυθμίζουν θέματα όπως ασφάλεια και υγεία, όροι εργασίας, 

και δικαιώματα στην εργασία, θα γίνονται σεβαστά.  

4. Εκπαίδευση Ενσωμάτωσης 

i. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου θα διασφαλίζει ότι κάθε νέος υπάλληλος θα 

παρακολουθεί πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης ενσωμάτωσης (hotel 

Orientation) , ξενάγηση στους χώρους της μονάδας και τμηματική εκπαίδευση 

ενημέρωσης (departmental induction). Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει 

γνωστικά αντικείμενα όπως εταιρική φιλοσοφία, αρχές - αξίες και εργασιακή 

κουλτούρα, γνώση προϊόντος και υπηρεσιών, εργασιακή ευημερία και 

ωφελήματα , αναγνώριση & επιβράβευση, ασφάλεια και υγεία, κα.   

5. Προσωπική Ανάπτυξη και Ανέλιξη  

i. Όλοι οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου μας θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 

προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης με σκοπό την διαρκή βελτίωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την απόκτηση εφοδίων για την ανέλιξη 

τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο κάθε υπάλληλος θα έχει συμφωνημένος 

στόχους για τους οποίους θα αξιολογείται ενώ παράλληλα θα παρέχεται 

καθοδήγηση για την επίτευξη τους.  

6. Προστασία Δικαιωμάτων  

Πέρα από την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μας, η 

διεύθυνση του ξενοδοχείου πιστεύει ότι έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε 

στην διαμόρφωση μιας πιο δίκαιας κοινωνίας. Σεβόμαστε τα δικαιώματα των 

παιδιών, και το αποδεικνύουμε μέσα από την εκπαίδευση & ενημέρωση του 

προσωπικού και πελατών μας, την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα 

παιδιά,  καθώς και την στήριξη οργανώσεων, φορέων και εκδηλώσεων με 

στόχο την προώθηση ενός περιβάλλοντος που να συμβάλλει στην προστασία 

των παιδιών που εκφράζεται μέσα από εγκατάλειψη, άσκηση βίας, 

εκμετάλλευση κ.α   

7.



8. Επικοινωνία  

i. Η δέσμευση μας για διασφάλιση μιας υγιούς και αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, είναι συνεχής. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι 

εναρμονισμένη με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τάσεις της εποχής. 

Δεσμευόμαστε όπως φροντίζουμε για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

εργαλείων επικοινωνίας στο ξενοδοχείο όπως το ενδοδίκτυο ( intranet) , face-

book page – Four Seasons staff, TV stands στις καφετερίες προσωπικού , το 

ηλεκτρονικό σύστημα επιβράβευσης και αναγνώρισης, ηλεκτρονικές και άλλες 

διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την κατάλληλη 

ενημέρωση και πληροφόρηση στο προσωπικό μας, για να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της εργασίας.  

Ανδρέας Λοίζου  

Human Resources and Quality Director


