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Kære kolleger ...
Hvad gør ZF til et værdifuldt og beundringsværdigt mærke? 

Det er ikke bare vores produkter, det er også måden, vi driver forretning på, og den integritet som er 
vores drivkraft. Vores ZF Way og dens principper giver os noget at forholde os til. Dette adfærdskodeks 
forklarer, hvad ansvarlighedsprincippet betyder for os. Ved at efterleve disse principper og ved at være en 
betroet partner styrker vi vores omdømme blandt vores kolleger, vores kunder, vores leverandører og andre 
forretningspartnere. Det giver os et omdømme som en gruppe mennesker, der opnår bemærkelsesværdige 
resultater, og som altid stræber efter at gøre det rette ud fra en veludviklet sans for ansvar og etiske 
standarder. Integritet er hemmeligheden bag vores succes.

Uanset hvor du arbejder, eller hvilken stilling du har i virksomheden – vi bærer alle sammen
ansvaret for at udvise god dømmekraft og for at følge vores adfærdskodeks. Det omfatter alle fuldtids- 
og deltidsansatte inklusive ledelsen på alle niveauer i virksomheden, hele vejen op til bestyrelsen 
og tilsynsrådet. Og derudover skal lederne på alle niveauer hos ZF vejlede og støtte deres direkte 
underordnede, så de træffer de rette beslutninger. Hele ZF engagerer sig for at efterleve dette 
adfærdskodeks.

Nogen gange kan man komme til at stå i en situation, hvor det ikke er tydeligt, hvad der er det rette at gøre. 
I sådanne situationer kan vores adfærdskodeks hjælpe. Adfærdskodekset fastlægger de grundlæggende 
krav med henblik på, hvordan vi alle kan handle med integritet, og det giver et overblik over ZF’s forståelse 
af værdier – inddelt i generelle kategorier – “Vores verden”, som primært omhandler interne anliggender, “I 
verden”, som omhandler eksterne interaktioner, og “For hele verden”, som omhandler vores indsats for at 
gøre noget godt for vores planet. Vi holder øje med forandringer og tilpasser vores adfærd.

Du bør altid spørge dig selv:

• Er denne handling i overensstemmelse med vores adfærdskodeks?
• Er den lovlig?
• Er den i overensstemmelse med vores retningslinjer?
• Er det til gavn for hele virksomheden – og ikke bare en bestemt person eller en bestemt gruppe?
• Ville jeg have det godt med det, hvis mine handlinger blev offentliggjort?

Som medarbejdere bidrager vi alle samme til at opretholde og forbedre ZF’s omdømme. Lær disse 
principper at kende, og efterlev dem hver eneste dag. 

Friedrichshafen, Tyskland, 2021.
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02
Vi  
respekterer  
hinanden

Alsidigheden blandt ZF’s medarbejdere 
er et fantastisk aktiv

At skabe et miljø, hvor alle medarbejdere føler sig godt tilpas, føler at de hører til 
og har mulighed for at leve op til deres fulde potentiale, er vigtigt for at både de 
og ZF kan opnå succes.

Alsidigheden blandt ZF’s medarbejdere er et fantastisk aktiv. Vi engagerer 
os dybt for at skabe lige muligheder på alle områder og for at forebygge 
diskrimination og chikane – på grund af race, hudfarve, religion, status, 
oprindelse, etnicitet, graviditet, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, alder, 
civilstatus, mentalt eller fysisk handicap eller andre egenskaber, der er 
beskyttet ved lov – og det samme gælder for alle uønskede fysiske eller verbale 
tilnærmelser. 

Vær opmærksom på, at diskrimination og chikane kommer i mange former 
– verbalt, fysisk eller visuelt – og det omfatter også vittigheder eller brug af 
slangudtryk, der kan virke stødende eller ubehagelige. 

ZF forventer, at virksomhedens medarbejdere er et godt eksempel og gør hvad 
de kan for at forebygge denne form for adfærd bland andre, og at de ikke tillader 
repressalier mod nogen, der indberetter noget i god tro eller deltager i en 
undersøgelse af sådanne indberetninger.

Spørgsmål: “Jeg har mistanke 
om, at en kollega udsættes for 
chikane – hvad skal jeg gøre?” 

Svar: Hvis du ser, oplever 
eller har mistanke om 
chikane eller diskrimination, 
skal du informere din leder 
eller personaleafdelingen 
eller din lokale 
fagforeningsrepræsentant. Vi 
tager denne form for adfærd 
alvorligt, og vi tolererer ikke 
repressalier mod personer, der 
indberetter noget i god tro.
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03
Vi tager  
os af  
hinanden  

Vores målsætning er at skabe en 
skadefri arbejdsplads med det sikreste 
arbejdsmiljø i vores branche

ZF stræber efter at give alle medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som 
muliggør og fremmer innovation.

Vores målsætning er at skabe en skadefri arbejdsplads med branchens 
sikreste arbejdsmiljø. Vi etablerer og vedligeholder sundheds- og 
sikkerhedsstyringssystemer, som begrænser eksponeringen for 
erhvervsrelaterede risici, forebygger nødsituationer, sikrer maskiner, forvalter 
fysisk og mentalt krævende arbejde og giver adgang til sunde faciliteter på 
arbejdet, drikkevand og hygiejniske forhold, der hvor de spiser.

Arbejdsforholdene skal bidrage til medarbejdernes sundhed og ikke forvolde dem 
skade. ZF kræver, at du gør dit ved at følge sundheds- og sikkerhedsreglerne og 
ved at indberette eventuelle uheld, adfærd (såsom brug af ulovlige stoffer eller 
misbrug af lovlige stoffer) eller usikre arbejdsforhold til din leder, tilsynsførende, 
personaleafdelingen eller den juridiske afdeling, enten åbent eller fortroligt.

Hvordan påvirker det mig?

Medarbejderne opfordres til at 
deltage aktivt i EHS-aktiviteter 
såsom fareidentifikation, 
adfærdsorienterede 
sikkerhedsprogrammer, 
forbedringer af ergonomien 
på arbejdspladsen osv. og til 
at tage sig af hinanden med 
henblik på sikkerheden.
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ZF har brug for nøjagtige indberetning af 
oplysninger for at kunne træffe ansvarlige 
forretningsrelaterede beslutninger

04
Vi sørger for 
 gennemsigtighed

Nøjagtige optegnelser og indberetninger hjælper os med 
at opfylde de juridiske krav og de gældende bestemmelser. 
Vores økonomiske og juridiske integritet har også en positiv 
indflydelse på vores omdømme og troværdighed. Vi bærer 
alle sammen – på alle niveauer i virksomheden – et ansvar 
for at sikre, at alle virksomhedens optegnelser er nøjagtige.

Vi beskæftiger os alle samme med virksomhedens 
optegnelser, dvs. alt lige fra CV’er, lønsedler, 
godtgørelsesdokumenter og udgiftsrapporter til 
kvalitetssikringsdokumenter, budgetter og lovpligtig 
dokumentation. Sørg for at følge alle interne 
processer, retningslinjer og almindeligt accepterede 
regnskabsprincipper, så alle vores optegnelser afspejler 
alle transaktioner nøjagtigt. Sørg for, at dine optegnelser er 
ærlige, nøjagtige og fuldstændige. Korrekt tidsregistrering 
beskytter mod udnyttelse.

Mange medarbejdere bruger med jævne mellemrum 
firmakonti, hvilket skal dokumenteres og registreres 
nøjagtigt. Hvis du ikke er sikker på, at en bestemt udgift er 
lovlig, skal du spørge din leder til råds.

Alle ZF’s bøger, optegnelser, regnskaber og økonomiske 
rapporter skal omfatte en rimelig mængde detaljer, afspejle 
vores transaktioner nøjagtigt og være i overensstemmelse 

med ZF’s interne kontroller og lovens krav.

Ikke-registrerede midler/aktiver eller “midler/aktiver under 
bordet” tolereres ikke. 

Forretningspapirer og virksomhedskommunikation bliver 
ofte offentliggjort, og vi skal være omhyggelige med at 
være nøjagtige og forsigtige med, hvad vi siger for at undgå 
misforståelser. Og det gælder i lige så høj grad for e-mails, 
intern kommunikation og formelle rapporter. Dokumenter 
skal altid opbevares eller destrueres i henhold til vores 
retningslinjer for opbevaring af data. I henhold til disse 
retningslinjer skal du, hvis du bliver bedt om det, opbevare 
dokumenter, indtil den juridiske afdeling informerer dig om, 
at det ikke længere er nødvendigt.

ZF Trustline

Vi har en anonym mekanisme til indberetning af 
overtrædelse af regler og bestemmelser, såsom 
antitrust, hvidvaskning, arbejdsrelaterede emner, 
menneskerettigheder og andre værdier. Alle indberetninger 
i god tro kan foretages uden at være bekymret for 
repressalier. 
www.bkms-system.net/Trustline
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05
Vi er  
betroede  
partnere

Vær ærlig og retfærdig, når du 
interagerer med kunder, leverandører, 
forbrugere og forretningspartnere

Vores leverandører, kunder, forbrugere og andre 
forretningspartnere sætter deres lid til vores mærker, og vi 
bestræber os på at overstige deres forventninger. Vi ser dem 
som teammedlemmer på markedet – som spiller en vigtig 
rolle med henblik på ZF’s vækst og succes.

Integritet er ikke en ensidet forpligtelse – det er 
et ansvar, som vi deler med vores leverandører og 
forretningspartnere. Derfor kræver vi af vores leverandører 
og forretningspartnere, at de overholder vores principper 
for vores forretningspartnere. Hvis du er ansvarlig for 
samarbejdet med en leverandør, skal du hjælpe os med 
at sikre, at vi kun samarbejder med leverandører og 
forretningspartnere, som er lige så engagerede i at gøre 
det rette, som vi er. Det kan du gøre ved at fastlægge 
kontraktbetingelser og hvor muligt, få udført revision for at 
sikre, at de overholder reglerne.

Hvis du er involveret i at udvælge leverandører på 
virksomhedens vegne, skal du sørge for at træffe et objektivt 
valg på baggrund af pris, ydelse og kvaliteten af det 
leverede produkt eller den leverede tjenesteydelse. Følg alle 
krav i forbindelse med indkøb. 

Vær ærlig og retfærdig, når du interagerer med kunder, 
leverandører, forbrugere og forretningspartnere. Undgå alt, 
der kan give indtryk af at være en mulig interessekonflikt, 

og du må ikke tilbyde eller tilvejebringe noget til disse 
forretningspartnere for at få en urimelig fordel for 
virksomheden.

Hvis du arbejder med en leverandør eller en 
forretningspartner, skal du sørge for, at de er bekendte med 
og efterlever deres forpligtelse med hensyn til vores værdier 
og retningslinjer.

Hvis du har kendskab til en potentiel eller en faktisk 
overtrædelse af nogen del af vores principper for vores 
forretningspartnere eller den gældende lovgivning, som en 
af ZF’s forretningspartnere har begået, bedes du indberette 
det til virksomhedens complianceafdeling.

Spørgsmål: ”Jeg er ansvarlig for at ansætte en ny 
designpartner. Tilfældigvis har en af mine venner et 
designfirma – må jeg ansætte ham?”

Svar: Du skal informere din leder om denne potenti-
elle interessekonflikt for at undgå at give indtryk af, 
at der foregår noget upassende.
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06
Vi er  
retfærdige

ZF bestræber sig på at konkurrere på retfærdig 
og ærlig vis i fuld overensstemmelse med de 
gældende love og bestemmelser, herunder også 
international antitrust- og konkurrencelovgivning. 

Vi tolererer især ikke:

• Konkurrenceforvridende aftaler eller 
hemmelige aftaler med faktiske eller potentielle 
konkurrenter, herunder men ikke begrænset til 
aftaler om priser eller kombinationssalg, som 
begrænser typen eller mængden af leverede 
produkter eller tjenesteydelser, samordning af 
tilbudsgivning eller opdeling af markeder.

• Misbrug af en førende position på markedet
• Vertikale aftaler, som afskrækker fra, forebygger 

eller begrænser retfærdig og fri konkurrence 
i modstrid med gældende lovgivning.

Vores konkurrencedygtighed er udelukkende baseret på 
vores forretningsresultater, herunder især reduktion af 
emissioner, sikkerhed, automatisering og data. Du skal 
være retfærdig og respektfuld i din omgang med ZF’s 
kunder, leverandører og konkurrenter. Det er ikke tilladt 
at stjæle eller på anden måde komme i besiddelse af 
fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder 
uden ejerens samtykke. Vi må ikke udnytte nogen 
gennem uretfærdige praksisser, såsom:

Misbrug eller offentliggørelse af insiderviden
Fejlagtig gengivelse af vigtige oplysninger
Hemmeligt samarbejde med konkurrenter 
om priser og andre vilkår
Overtrædelse af retfærdig udbudspraksis, herunder 
hvileperioder i tilbudsgivningen eller tilvejebringelse af 
oplysninger, som gavner en sælger mere end andre.

Dette kan også være ulovligt.

ZF er meget omhyggelig i omgangen med offentlige 
myndigheder og -politikker, og vi har interne teams, som 
koordinerer denne indsats. Strategiske beslutninger om 
fortalervirksomhed træffes på de højeste niveauer, og kun 
godkendte medarbejdere er involveret i denne proces.  

Vi deltager af og til i offentlige debatter inden for 
områder såsom fortrolighed, immaterielle rettigheder og 
bæredygtighed, hvis de er relevante for vores virksomhed 
og vores kunder. I så fald bestræber vi os på at hjælpe 
beslutningstagerne på alle niveauer med at forstå vores 
produkter, vores innovationer og vores virksomhed.

Vi gør aldrig forsøg på at opnå urimelige 
fordele gennem lobbyarbejde. 

I forbindelse med vores globale aktiviteter og når vi 
forsøger at komme ind på nye markeder overholder 
vi nøje de gældende handelsbestemmelser, og vi 
overholder reglerne og bestemmelserne vedrørende 
import- og eksportkontrol samt eventuelle embargoer.

Spørgsmål: “En velkendt lokal politiker vil gerne 
afholde et pressearrangement på en af vores 
faciliteter – må jeg godkende det?“

Svar: ZF er upartisk – lad den relevante interne 
afdeling træffe beslutningen.

Vores moralske kompas hjælper os med at træffe 
retfærdige beslutninger uden undtagelser
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Hvorvidt en beslutning er etisk og lovlig 
bør være det primære spørgsmål for 
alle medarbejdere og ledere hos ZF

07
Vi er 
etiske

Korruption er forbudt i henhold til internationale 
konventioner, national lovgivning og interne retningslinjer. 
ZF tolererer ikke nogen form for bestikkelse blandt 
medarbejdere eller forretningspartnere, og det samme 
gælder for forretningspraksisser, som kan give indtryk af 
utilstedelig påvirkning. Og ingen såkaldte regionale skikke 
ændrer noget på det. 

Formålet med gæstfrihed, uanset om der er tale om 
underholdning eller gaver i forbindelse med kunder, 
leverandører eller andre forretningspartnere, er at opbygge 
goodwill og godt samarbejde, det handler ikke om at opnå 
en urimelig fordel.

Gaver og underholdning kan være upassende, også hvis de 
kun tilbydes eller anmodes, hvis:

• Der er tale om kontanter eller noget 
svarende til kontanter.

• De ikke er i overensstemmelse med 
almindelig forretningsskik.

• De er for værdifulde.
• De kan give indtryk af at være 

bestikkelse eller smørelse.
• De er i strid med loven.

Det er ikke tilladt at tilbyde eller tage i mod gaver i 
form af kontanter. Tal venligst med virksomhedens 
complianceansvarlige eller med complianceafdelingen 
om alle gaver af større værdi eller om gaver, som du tror, 
muligvis ikke er passende.

Hvidvaskning af penge (dvs. brug af transaktioner til at 
skjule ulovlige kilder til penge eller til at få penge til at synes 
lovlige) er strengt forbudt. Alle mistænkelige aktiviteter, som 
du tror, muligvis har noget med hvidvaskning af penge at 

gøre, skal indberettes til den ansvarlige for bekæmpelsen af 
hvidvaskning.

Her er nogle eksempler på mistænkelige aktiviteter:

• Betaling med kontanter.
• Betaling med valuta, som ikke er typiske i den 

pågældende situation, eller som adskiller sig 
fra den valuta, der er anført i kontrakten.

• Anmodninger om betaling af beløb, der adskiller 
sig fra det, der er fastlagt i kontrakten.

• Betaling fra en person eller en virksomhed, 
som ikke er en af kontraktens parter.

Der er tale om en interessekonflikt, hvis en persons 
private interesser kommer på tværs af ZF’s interesser. En 
interessekonflikt kan opstå, hvis en medarbejder foretager 
sig noget eller har interesser, som gør det vanskeligt for 
vedkommende at udføre sit arbejde for ZF objektivt og 
effektivt. Der kan også opstå interessekonflikter, hvis en 
medarbejder eller medlemmer af vedkommendes familie 
modtager upassende personlige fordele på baggrund 
af medarbejderens stilling hos ZF. Det er næsten altid 
en interessekonflikt, hvis man arbejder samtidigt for en 
konkurrent, kunde eller leverandør.

Spørgsmål: “På en forretningsrejse giver man mig et 
dyrt ur. Må jeg beholde det?“

Svar: Det er ikke tilladt at tage i mod et dyrt ur. Hvis 
du har spørgsmål, bedes du henvende dig til din 
leder, virksomhedens complianceansvarlige eller 
complianceafdelingen.
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08
 Vi overholder  
reglerne

Vi er stolte over, at vi sætter høje standarder, og vores 
medarbejdere, vores processer og vores produkter 
opfylder de gældende krav i henhold til lovgivningen

Vi sætter de højeste standarder for os selv med henblik på lovlig og etisk 
adfærd, og vi engagerer os for at fremstille produkter af høj kvalitet, som er sikre 
og i overensstemmelse med de gældende love, bestemmelser og standarder. 

Vi forventer, at alle i virksomheden har kendskab til og forstår de krav, der 
gælder for produktionen og distributionen af vores produkter, tjenesteydelser og 
teknologier.

Disse principper implementeres via ZF‘s retningslinjer, processer og strukturer, 
herunder også ZF’s Product Compliance Management System (PCMS), og alle 
vores medarbejdere og ledere skal lever op til disse standarder. 

En plan for fremtiden

Lovgivningen ændrer sig 
hurtigt, så det er vigtigt, at vi 
følger vores ZF Way, så vi er 
klar til fremtiden. 

Vi forudser tendenser og 
lovkrav for at sikre uafbrudt 
overholdelse af kravene i hele 
koncernen.
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Vi sørger for  
sikkerheden

Du må ikke bruge eller dele ZF’s fortrolige 
oplysninger af nogen som helst anden grund 
end i forbindelse med dit arbejde hos ZF

Du spiller en vigtig rolle med henblik på at beskytte 
ZF. Aktiverne omfatter ZF’s fortrolige oplysninger 
(såsom immaterielle ejendomsrettigheder, fortrolige 
forretningsplaner, ikke-offentliggjorte produktplaner, 
salgs- og markedsføringsstrategier og andre 
forretningshemmeligheder) samt fysiske aktiver såsom 
kontanter, udstyr, forsyninger og varebeholdninger.

Alle oplysninger om ZF, der ikke er offentlige, skal håndteres 
i henhold til fortrolighedskravene.

• Vær forsigtig med hvad du siger. Det er vigtigt, at 
være opmærksom på, hvor man er, hvem der er i 
nærheden, og hvad de kan se eller høre, for på den 
måde kan vi alle sammen beskytte ZF’s immaterielle 
ejendomsrettigheder.

• Beskyt vores aktiver. Hold styr på de aktiver og 
oplysninger, som ZF har betroet dig med, og forebyg 
tab, misbrug, spild eller tyveri.

• Vær et godt eksempel. Udvis til enhver tid en adfærd, 
der beskytter vores aktiver og oplysninger.

• Vær opmærksom og agtsom. Som en del af 
vores forreste forsvarslinje er du en del af vores 
menneskelige beskyttelsesmur og i stand til at træffe 
kloge sikkerhedsorienterede valg og dermed opbygge 
en barriere mellem de cyberkriminelle og vores 
infrastruktur.

Rådfør dig med ZF’s koncernsikkerhedsafdeling, hvis du har 
spørgsmål.

Vi respekterer privatlivets fred, og vi beskytter 
personoplysninger om vores medarbejdere, vores 
leverandører, vores kunder og alle andre, som vi interagerer 
med. Vi beskytter disse data, vi bruger dem kun til det 
tilsigtede formål, og vi opbevarer dem ikke længere end 
nødvendigt.

Kontakt databeskyttelsesafdelingen: 
dataprotection@zf.com

Spørgsmål: “Min leder bad mig om at logge ind på et 
af virksomhedens systemer med hendes adgangskode for 
at hente nogle rapporter frem – er det okay?“

Svar: Nej, det er i modstrid med ZF’s retningslinjer at dele 
adgangskoder. Du bør minde din leder om, at du ikke har 
adgang til dette system.
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10
Vi tænker  
os om

Når vores kunder gør forretning 
med os, sætter de deres lid til vores 
påstande om vores produkter.

Forholdet til vores leverandører, 
kunder, forbrugere og andre 
forretningspartnere skal være 
retfærdigt, positivt og produktivt, og 
det skal altid være baseret på gensidig 
tillid og respekt. Opbygningen af disse 
forhold er en konstant proces, som 
kræver et langfristet engagement 
til høje adfærdsstandarder. Vi skal 
demonstrere vores ærlighed og vores 
engagement med hensyn til vores 
værdier, hver gang vi interagerer med 
disse parter.

Vi skal altid sige sandheden. Alt 
hvad vi fortæller vores kunder, 
leverandører, forbrugere og andre 
forretningspartnere skal være sandt, og 

det gælder også for vores produktnavn, 
marketing og anden kommunikation. 
Uretfærdige, vildledende eller 
misvisende praksisser er ikke tilladt. Et 
godt omdømme er svært at opbygge 
og nemt at miste.

Brug sociale medier med omtanke, 
og kommuniker på ansvarlig vis. 
Hvis du skriver en kommentar om ZF 
på sociale medier, skal du tydeligt 
angive, at du ikke udtaler dig på 
virksomhedens vegne. Du må aldrig 
videregive fortrolige oplysninger 
om virksomheden, vores kunder, 
leverandører, konkurrenter eller andre 
forretningspartnere, og du må aldrig 
skrive indlæg, der kan virke truende, 
afskrækkende, chikanerende eller 
mobbende.

Hvordan påvirker det mig?

Hvis du er bekymret for, at du 
muligvis er kommet til at give 
indtryk af, at du udtalte dig på 
vegne af ZF i et indlæg, skal 
du kontakte din leder eller 
kommunikationsafdelingen, 
så vi kan reagere og minimere 
eventuelle skader, der måtte 
være sket.

Grundlaget for et godt samarbejde er tillid
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Vi beskytter  
vores planet

Vi bestræber os på at forebygge og minimere 
vores påvirkning på miljøet og skabe en mere 
bæredygtig og en bedre fremtid for os alle sammen

Bæredygtigheden hos ZF gør en 
forskel i andre menneskers liv, for 
lokalsamfund og for vores planet.

I kampen mod klimaforandringer 
gør vi alle sammen en forskel. Med 
vores produkter bidrager ZF til at 
reducere emissioner, beskytte miljøet 
og forbedre mulighederne for sikker 
mobilitet.

Vi bidrager til dekarboniseringsmålene 
i vores værdikæde i samarbejde 
med vores leverandører og 
forretningspartnere.

Vi respekterer planetens naturlige 
miljø, og vi engagerer os for at beskytte 
dens ressourcer, mindske forureningen 
(herunder minimering af affald og 
efterlevelse af principperne bag en 
cirkulær økonomi), og vi bestræber os 

på at forebygge skader på miljøet. 
Vores engagement over for bæredygtig 
miljøbeskyttelse danner grundlag for 
vores arbejde. 

I henhold til disse principper engagerer 
vi os for miljøvenligt produktdesign, 
for at reducere den påvirkning vores 
forretningsprocesser har på miljøet, 
for hele tiden at forbedre vores 
energiforbrug og vores bestræbelser 
med henblik på miljøbeskyttelse og på 
at blive en global rollemodel. 

Som teknologileverandør er ZF 
stadigvæk afhængig af brugen af 
konfliktmineraler, men vi gør alt hvad vi 
kan for at reducere brugen af dem og 
for at udelukke kritiske kilder på effektiv 
vis.

Hvordan påvirker det mig?

Gør en indsats ved at 
bruge ressourcerne 
ansvarligt for at bidrage til 
at mindske emissionerne 
og for at overholde 
miljøbeskyttelseslovgivningen, 
og hjælp os i vores 
bestræbelser med henblik på 
bæredygtighed, genbrug og 
fornyelse.
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Vi  
beskytter 
andre

Vi sørger for, at vi handler i overensstemmelse med 
menneskerettighedslovgivningen, principperne bag FN’s 
Global Compact-initiativ og anerkendte internationale 
arbejdsstandarder og sociale standarder, såsom ILO- og 
OECD-retningslinjer. 

ZF mener, at det er meget vigtigt at sikre alle menneskers 
værdighed og fremme lighed, gensidig respekt, tillid, 
tolerance og retfærdighed.

Disse principper gælder både for ansættelse af nye 
medarbejdere, interaktion og støtte af medarbejderne i 
deres nuværende stilling, og når det drejer sig om 
at give medarbejderne mulighed for at udvikle sig. Vi 
respekterer alles værdighed, deres privatliv og deres 
personlige rettigheder.

Tvangsarbejde, gældsslaveri, slavearbejde og alle former for 
menneskehandel er forbudt, fordi de udnytter mennesker, 
som ikke er i stand til at give samtykke til deres handlinger.

Vi afviser enhver form for moderne slaveri såsom 
menneskehandel, tvangsarbejde og børnearbejde. 

Børnearbejde i henhold til Den Internationale 
Arbejdsorganisation, som fratager børn deres barndom, 
deres potentiale og deres værdighed, og som er 
skadeligt for deres mentale og fysiske udvikling, er ikke i 
overensstemmelse med ZF’s værdier. Hos ZF overholder vi 
altid den lavalder for vores medarbejdere, som er fastlagt i 
den nationale lovgivning.

Vi bestræber os på at skabe et arbejdsmiljø blandt vores 
medarbejdere og vores forretningspartnere, som er 
kendetegnet ved gensidig respekt, tillid, tolerance og 
retfærdighed. 

Sikring af menneskerettighederne som en del af vores 
sociale ansvar indebærer efterlevelse og overholdelse 
af lovens krav. Vi bærer et ansvar for at overholde loven 
i forbindelse med alle vores virksomhedsrelaterede 
beslutninger. Og det omfatter også sikring af 
menneskerettighederne i forsyningskæden. ZF har 
en “forpligtelse til at afhjælpe” enhver overtrædelse, 
der kommer frem i lyset. Vi overholder de gældende 
bestemmelser vedrørende retfærdige arbejdsforhold, hvilket 
blandt andet indebærer forsamlingsfrihed, foreningsfrihed 
og retten til kollektive forhandlinger. Vi fremmer social 
sikkerhed inden for vores ansvarsområde, og vi respekterer 
meningsfriheden og ytringsfriheden.

Tænk over, hvordan dit arbejde påvirker andre. Hvis du tror, 
at det vil have en negativ indflydelse på nogen enten hos 
eller uden for ZF, skal du kontakte din leder, din fagforening 
eller ZF Trustline.

ZF er bevidst om virksomhedens sociale ansvar, og vi 
overholder ikke blot disse standarder, vi går et skridt videre 
med vores initiativ “ZF hilft”.

Kendetegnet ved gensidig respekt, 
tillid, tolerance og retfærdighed

ZF hilft 

Nærmere oplysninger om “ZF hilft” kan 
findes her: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Vi hjælper gerne 
med de førnævnte regler, og medarbejdere kan til enhver tid kontakte 
deres leder. Og de kan også kontakte vores complianceafdeling, herunder 
især ComplianceHelpdesk, som kan hjælpe vores medarbejdere med alle 
spørgsmål vedrørende compliance.

Derudover har ZF supplerende dokumentation, som hjælper med at forstå 
interne retningslinjer og regler.

Kontakt virksomhedens complianceafdeling
Email: compliance@ZF.com

Vi har en anonym kanal til indberetning af overtrædelser af reglerne – vores 
ZF Trustline: https://www.bkms-system.net/Trustline

Vores medarbejdere kan finde yderligere oplysninger på intranettet:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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ZF Friedrichshafen AG
ZF Forum | Headquarters 
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen Germany

www.zf.com

https://www.zf.com
https://twitter.com/zf_konzern
https://www.facebook.com/zfgroup.global
https://www.youtube.com/channel/UCKFB9w8mLD5DcSqnYY7bVzg
https://www.xing.com/pages/zf
http://linkedin.com/company/zf-group/
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