
 

Misyon Bildirimi 

 

Hizmetlerimizin esas ve usulleri 

 

1. Adil ve etik işe alım ve yerleştirme uygulamalarına bağlıyız. Yalnızca Sağlık Çalışanlarının 

Uluslararası İşe Alımında DSÖ Davranış Kurallarına uyan kuruluşlarla çalışıyoruz. 

 

2. Bu aynı zamanda BM'nin uluslararası insan hakları sözleşmelerine, AB'ye ve ILO'nun temel çalışma 

standartlarına, özellikle de ILO'nun "Adil İşe Alım Girişimi çerçevesine" bağlılığı da içerir. 

 

3. Uluslararası Göç Örgütü'nün IRIS standartları. Bu, göçmen işçilerin etik bir şekilde işe alınmasını 

teşvik etmek için Etik İşe Alım Standartları hakkındadır. IRIS, sınır ötesi işgücü göçünde etik işe 

alımın norm haline getirilmesi için hükümetleri, sivil toplumu, özel sektörü ve işe alım ajanslarını 

destekleyen küresel bir çok paydaşlı girişimdir. 

 

Tesisler ve müşteriler için koşullar 

 

- Uluslararası hukuka göre bu, işverenlerin niyet mektuplarının veya iş sözleşmelerinin, uluslararası 

bakım çalışanları için iş hukukunda belirlenen yasal çerçeveyle çelişen taahhüt ve geri ödeme 

hükümleri içermemesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, "işveren öder ilkesi" ile çelişen olası 

yan anlaşmalar ve/veya düzenlemeler için de geçerlidir. 

 

- Tüm tesislerin yazılı bir entegrasyon konseptine sahip olmasını sağlıyoruz: 

 

Entegrasyon yönetimi kavramı 

 

 DKF pilot standartlarına uygun olarak, bu konsept aşağıdaki madde başlıklarını içermelidir  

 

- Önsöz / Giriş 
- İşe alım sonrası hazırlıklar 

- Varış ve ilk günler 

- Yer değiştirme yönetimi desteği 

- Entegrasyon yönetiminin oluşturulması 

- Sponsorluk ve mentorluk 

- Tanıma sürecini organize edin 

- İndüksiyonu uyarlayın 

- Ekip oluşturmaya eşlik edin 

- Genişleyen yetkinlikler 

- Çatışmaların önlenmesi 

- Toplumsal katılımın sağlanması 

- İşten çıkarma ve kaçak avlanma ile başa çıkma 

 

Konsept, iş teklifi için adaya sunulmalıdır. Bu kavram aynı zamanda ek olarak iş sözleşmesinin bir parçası 

haline gelecektir. Varsa, mevcut çalışma veya personel konseyleri ilgili konseptin uygulanmasına dahil 

edilmelidir. 

 



 

Müşteriler için gerekli bireysel konulara ilişkin ayrıntılı bilgi Mütevelli Heyetinin web sitesinde de 

bulunabilir: Araç Kutusu Entegrasyon Yönetimi. 

 

Halihazırda böyle bir konsept kullanıyorsanız, gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmekten memnuniyet 

duyarız.  

 

Ayrıca, yalnızca yukarıda belirtilen asgari gereklilikleri karşılayan iş ortaklarıyla çalışıyoruz. 
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