
 Medij: Finance  /  Datum: 15.11.2012  /  Stran: 28  /  Avtor: ni avtorja  /  Površina: 436 cm2  /  Naklada: 16200 

V AJM želijo pomagati zaposlenim 
z majhnimi otroki 
Zadovoljstvo zaposlenih in kakovostni medsebojnibdnosi so vodilo 
vodstva podjetja že od ustanovitve leta 1990 
FoiKivni nčmki draiini 
prijazne politike se v 
Fodjetju AJM fcažtj« v 
eUHu zadovdjstva iii 
dsbrtga požatja  zapo- 
 SMIIiil*  POfljO f̂C  (HlM_ 
 k*t ma velHca  druiina, 
vzdnšje na ddovnen 
Rmti jc prijctno in 

 Za_Uvo_J«n 
upMtmi dria  Uže, 
balje io  vl, kar  r*6f_¦__• 

pozMvm učinfcnj« 
 ta_H na  podvvMfc. 

Podjetje je v okviru postopka 
certificiranja vpeljalo 

kar nekaj ukrepov za lažje 
usklajevanje dela in družine 
ter za ustvarjanje prijetnejšega 

delovnega  okolja. Z 
mnenjskimi raziskavami in 
anketnimi vprašalniki spremljajo 

potrebe zaposlenih 
glede usklajevanja dela in 
 družine. V okviru intraneta 
so uvedli »pogovomo  okno«, 
kjer lahko zaposleni izrazijo 
svoja stališča in  želje, te lahko 

objavljajo tudi v člankih 
v internem  časopisu. V podjetju 

pa imajo tudi  pooblaščenca, 
ki je odgovoren za 

usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja in je 
na tem področju tudi strokovno 

 usposobljen, svoje 
mnenje pa lahko povedo 
še na letnem pogovoru z 
 nadrejenim. 

Odzivi so z vsakim letom 
 boljši, pravijo v  AJM, saj zaposleni 

vedno bolje razumejo 
sistem delovanja družini 

prijaznega podjetja in lahko 
 nkrepe, ki so jim na  voljo, bolje 

 izkoristijo. 

 Vpri4  4nim»mi*fki 
»VHjučitevvcertificiranje 

zadmžiniprijaznopodjetjeje 
zanaspomenilakoraknaprej 
v prizadevanjih za čim lažje 
usklajevanje družine in dela 
ter  potrditev, da je bila dosedanja 

usmeritev  prava,«  pravijovAJM.Kotpoudarjajo,je 

 najpomembneje, da so ukrepi 
zasnovani  tako, da pomagajo 

ravno družinam z  otroki: 
deljen delovni  čas,  dopust, ki 
ga zaposleni v podjetju lahko 
uskladi s  partnerjevim, prost 
dan ob začetku šolskega leta 
za otroke do tretjega  razreda, 
družinskipiknjkiterdruženja 
ob kulturnih in športnih  dejavnostih. 

Polegtega decembra 
pripravijo mildavževanje 

z obdarovanjem za otroke 
zaposlenih in razdelijo tudi 
božičnico za  zaposlene. 

Konec poletja v AJM ne 
mine brez piknika za zaposlene 

in njihove  najbližje. 
Redno organizirajo dneve 
odprtih  vrat, kamor povabijo 
družine in druge sorodnike 
 zaposlenih. 

V izrednih primerih podjetje 
omogoča opravljanje 

delovnih obveznosti na  domu. 
Organizirajo tudi izlete 

za zaposlene in spodbujajo 
njihovo rekreativno  udejstvovanje. 

Kolikor je le  mogoče, 
je družinskemu tempu 

življenja prilagojen tudi 
delovni  čas. V letu 2010 pa 
so v podjetju začeli izdajati 
še interni  časopis, kjer je del 
vsebine namenjen tudi svojcem 

 zaposlenih, še posebno 
 najmlajšim. 

V prihodnosti Łe veŁ 
Takšno politiko usklajevanja 

družine in dela si 
v AJM v prihodnje želijo 
nadgraditi s še večjo prilagodljivostjo 

časovne in 
prostorske organizacije  dela. 

»Razmišljamo o štipendijah 
za otroke zaposlenih 

za tiste  profile, ki jih bomo 
zaposlovali v  prihodnosti. 
Dolgoročno načrtujemo tudi 
gradnjo hiš za  strokovnjake, 

ki bi jih tako pritegniti 
v našo  družbo. V podjetju je 
veliko zaposlenih z mladimi 
 družinami, zato  razmišljamo, 

da bi ob  dvorcu, ki stoji 
ob  poslovno-proizvodnih 

 prostorih, uredili  vrtec,« še 
 pravijovAJM. 
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