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Πιστεύουμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μας πηγαίνει πέρα από τα σύνορά μας και προσπαθούμε να
συνεργαστούμε με τους γείτονές μας, τους προμηθευτές μας, τους συνεργάτες μας και το προσωπικό, για
να αναπτύξουμε την επιχειρήσεις μας με ένα βιώσιμο τρόπο.
Προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον στο εσωτερικό της εταιρείας, θα
πρέπει να λαμβάνουμε υπ 'όψιν την Τοπική Κοινότητα μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από τη θέση
μας.
Αγορές
Τα KEFALOS HOTELS μαζί με το τμήμα προμηθειών θα επιδιώξουν προϊόντα και υπηρεσίες, κατά προτίμηση,
τοπικής προέλευσης τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Συνεργασία με προμηθευτές που διαθέτουν συμβατές πολιτικές για τη διαχείριση του αντίκτυπού τους στο
περιβάλλον, είναι πιστοποιημένοι και πληρούν όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις
Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα διαθέσιμα ποιοτικά προϊόντα, υλικά και εξωτερικές υπηρεσίες, σύμφωνα με
τα επαγγελματικά πρότυπα του ξενοδοχείου και την αναμενόμενης αξίας από τον πελάτη.
Απασχόληση
Η εταιρεία θα επιλέγει να προσλαμβάνει ντόπιο προσωπικό, όποτε αυτό είναι δυνατό. Εμείς, στα
KEFALOSHOTELSαναγνωρίζουμε τη σημασία της ύπαρξης τοπικής απασχόλησης στο ξενοδοχείο.
Η επιτυχία μας θα καθορίζεται σε ετήσια βάση με τη δέσμευση να βελτιωθεί. Επιπλέον, η εταιρεία θα
καλύψει όχι μόνο τις υπάρχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την απασχόληση, αλλά θα
πάει πέρα από το statusquo και θα αναζητήσει τεχνικές και προσεγγίσεις οι οποίες θα μας τοποθετήσουν
μπροστά από τον ανταγωνισμό μας.
Κοινωνικό Έργο
Τα KEFALOS HOTELS γνωρίζουν ότι όλοι πρέπει να συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να αναλάβουμε δράσεις που αφορούν την ευρύτερη κοινότητα.
Όλο το προσωπικό ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες για να υποστηριχθούν
οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια και συμβουλές στην Κοινωνία της Κύπρου.
Προκειμένου να βοηθήσει τις τοπικές οργανώσεις, ιδρύματα και ιδιώτες, τα KEFALOS HOTELS προσφέρουν
εξοπλισμό όπως έπιπλα, είδη ένδυσης και λευκά είδη που δεν είναι πλέον αναγκαία.
Τα KEFALOS HOTELS έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην Τοπική Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με
το νοσοκομείο και κάθε χρόνο γίνετε Αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις του.

Για την KEFALOS HOTELS LIMITED
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