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Az UniCredit és az UniCredit Európai Üzemi Tanácsa aláírták a távmunkáról szóló
első közös nyilatkozatot
Az UniCredit és az UniCredit Európai Üzemi Tanácsa aláírták a távmunkáról szóló első közös
nyilatkozatot. Ennek értelmében a csoport a technológiai fejlődés kínálta lehetőségeket kiaknázva új
munkavégzési módokat vezethet be, hogy előmozdítsa a munka és a magánélet megfelelőbb
egyensúlyának megteremtését és a munkavégzés hatékonyságának növelését.
Az UniCredit számára kiemelten fontos munkavállalói és ügyfelei biztonsága, ezért a rendelkezésre
álló adatok alapján hozzuk meg döntéseinket. Egyúttal a világjárvány során levont tanulságokra
építve készülünk a jövőre: odafigyelünk munkavállalóink és ügyfeleink változó igényeire, hogy még
befogadóbb környezetet biztosítsunk számukra.
A közös nyilatkozatot a UniCredit részéről Jean Pierre Mustier vezérigazgató, az UniCredit Európai
Üzemi Tanácsa részéről pedig Luciano Malvolti elnök írta alá. Közös céljuk, hogy a jelenleg is zajló
világjárvány során szerzett tapasztalatokra támaszkodva előtérbe helyezzék a távmunka
megoldásokat, és az irodában végzett munkával kombinálva integrálják azokat. A dokumentum
meghatározza a távmunkára vonatkozó iránymutatásokat, alapelveket és későbbi minőségi
minimum előírásokat, összhangban az UniCredit azon céljával, hogy pozitív és kellemes
munkakörnyezetet alakítson ki minden munkavállaló számára.
Az UniCredit vezérigazgatója, Jean Pierre Mustier így nyilatkozott: „A Covid-19-járvány miatt
jelentősen megváltozott ügyfeleink gondolkodásmódja és viselkedése, ami arra sarkallt minket, hogy
felgyorsítsuk a digitális és távbanki átalakulást. Ezt az új helyzetet egyúttal munkatársaink javára is
fordítjuk, mivel úgy gondoljuk, hogy a távmunka révén javulhat az életminőségük. Ez teljes
összhangban van társadalmi kötelezettségvállalásainkkal és azon törekvésünkkel, hogy a legjobb
munkahellyé váljunk.”
Az UniCredit Európai Üzemi Tanácsának elnöke, Luciano Malvolti a következőket mondta:
„Mindez újabb biztató fejlemény az UniCredittel folytatott társadalmi párbeszéd iránti töretlen
elkötelezettségünk szempontjából. Közös fejlődésünkhöz elengedhetetlen, hogy az ilyen nehéz
időkben is képesek legyünk előre tervezni, és olyan kézzelfogható megoldásokkal előállni, amelyek a
munkavállalók és a vállalat igényeinek egyaránt megfelelnek.
Az új közös nyilatkozat egy átfogó megközelítés kialakítására irányul azzal a céllal, hogy a jövőben
minden munkatársunk számára biztosíthassuk a távmunka lehetőségét olyan, fokozatosan
bevezethető helyi terv alapján, amely a következő csoportszintű előírásokra épül:
• Székhely és központi irodák: a munkaidő 40%-a teljesíthető távmunkában, heti vagy havi
elosztásban (azaz átlagosan heti két nap);
• Hálózat: a munkaidő 20%-a teljesíthető távmunkában, heti vagy havi elosztásban (például
átlagosan heti egy nap).
E megállapodás végrehajtását a két fél képviselői közösen ellenőrzik. A megállapodás kiegészít
számos egyéb – például képzésről, tanulásról és szakmai fejlődésről, az esélyegyenlőségről és
diszkriminációmentességről, a felelősségteljes értékesítésről, valamint a munka és a magánélet
közötti egyensúlyról szóló – közös nyilatkozatot.
Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek
európai bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 13 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz:
Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,

Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.
Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további 18 országban
szolgálja ki ügyfeleit.
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