Fremgangsmåde for indberetning af forseelser
Hvordan virker det?
Hvis du har været vidne til brud på dansk lovgivning i forbindelse med dit vikariat for Randstad, skal du indberette
det til din kontaktperson hos Randstad. Hvis din anmeldelse ikke giver den ønskede effekt, eller hvis den er af
meget følsom karakter, bør du kontakte Randstad kontorets afdelingschef. Navne og kontaktoplysninger kan fås
ved at ringe til hovednr 33 93 08 00. Som en sidste udvej kan du indsende en klage i god tro via et en sikker
hjemmeside eller hotline.
Procedure for indberetning via en sikker hjemmeside
Du går ind på en sikker hjemmeside, sender en besked ved at indtaste en tekst og modtager et unikt sagsnummer,
som du skal gemme. En uge efter kan du gå tilbage til hjemmesiden, indtaste dit unikke sagsnummer og læse
svaret. Efterfølgende har du mulighed for at reagere på feedback/beskeden ved at skrive tilbage, og proceduren vil
således starte forfra igen. Du kan også undlade at skrive tilbage og derved lukkes sagen.
Du forbliver anonym igennem hele processen, og det er op til dig, om du vil fortælle dit navn eller ej – proceduren
kan anvendes alligevel.
Anvend https://www.speakupfeedback.eu/web/integrityatrandstad/dk
Access kode: 42103

Fremgangsmåde for indberetning via telefon
Du ringer til et gratis telefonnummer, taster din kode og indtaler din besked. Du modtager dernæst et unik
sagsnummer, som du skal gemme. En uge efter ringer du tilbage på samme telefonnummer og indtaster dit unikke
sagsnummer og aflytter beskeden. Efterfølgende har du mulighed for at reagere på feedback/beskeden ved at
indtale en ny besked, og proceduren vil således starte forfra igen. Du kan også undlade at indtale ny besked og
bare lægge på og derved lukkes sagen. Et tip – skriv ned hvad du gerne vil indberette, inden du ringer op.
Du forbliver anonym igennem hele processen, og det er op til dig, om du vil fortælle dit navn eller ej – proceduren
kan anvendes alligevel.
Gratis telefonnummer: +45 80 88 56 38
Access kode: 42103
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