TOP munkáltatók között a Sanofi

Magyarországi és európai szinten egyaránt a legmagasabb munkáltatói minősítést
szerezte meg a Sanofi a Top Employers Institute nemzetközi felmérésében.
Évente azonosítja be nemzetközi szinten a legjobb munkáltatókat a Top Employers Institute,
amely nemrégiben Németországban jelentette be idei felmérése eredményeit. Eszerint a
Sanofi a „Top Employers Europe 2018” és a „Top Employers Hungary 2018” minősítést
egyaránt elnyerte.
„Rendkívül büszke vagyok arra, hogy cégünk kiérdemelte ezt az elismerést, amelyeket egy
közel 2000 fős csapattal értünk el. Azt vallom, hogy egy vállalat sikere a munkavállalókon
múlik: azon, hogy nap, mint nap szívesen és jó érzéssel jöjjenek dolgozni. A Top Employers
minősítés elnyerése visszajelzés nemcsak nekem, hanem a teljes menedzsmentünknek, hogy
amiben hiszünk, azt meg is valósítjuk látható, érezhető módon a kollégáink számára.” –
fogalmazott Szörényi Beáta, a Sanofi magyarországi vezérigazgatója.
Az elismerés rangját tovább emeli, hogy a válaszokat független vizsgálatok keretében
értékelték ki, amelyek során igazolást nyertek a Sanofinál kialakított kiváló munkafeltételek.
A Top Employers Institute az alábbi szempontok szerint értékelte a munkavállalók által
biztosított környezetet:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tehetségmenedzsment-stratégia
Munkaerő-tervezés
Beléptetés
Tanulás és fejlődés
Teljesítménymenedzsment
Vezetőfejlesztés
Karrier- és utódlásmenedzsment
Kompenzációk és juttatások
Vállalati kultúra

„Kutatásunkból kiderült, hogy a Németországban díjazott munkáltatók számára a tehetség
fejlesztése a legfontosabb” – mondta a Top Employers Institute vezérigazgatója. David Plink
szerint ennek érdekében folyamatosan dolgoznak a foglalkoztatási és képzési gyakorlatok
optimalizálásán. Hozzátette: „Most, hogy a Sanofi elnyerte a „Top Employers Europe 2018”
és a „Top Employers Hungary 2018” minősítést, joggal tekintheti magát a világ legjobb
munkáltatóit tömörítő elitklub tagjának.”
A Top Employers Institute-tal és a Top Employers minősítéssel kapcsolatos bővebb
információért látogasson el a: www.top-employers.com weboldalra.
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A Sanofiról
A Sanofi elkötelezetten támogatja az egészségi problémával küzdőket. Az egészség
elhivatott nemzetközi gyógyszeripari vállalatként vakcináinkkal betegségeket előzünk
innovatív kezeléseinkkel csillapítjuk a fájdalmat és enyhítjük a szenvedést. A
betegségekben szenvedők kis közössége ugyanúgy számíthat ránk, mint a hosszú
krónikus betegségekkel kezelt emberek milliói.
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A világ 100 országában dolgozó több mint 100 ezer munkatársának köszönhetően a Sanofi a
tudományos innovációt egészségügyi megoldásokká alakítja át. A vállalat Magyarországon, a
Chinoin révén több mint egy évszázados tradícióval rendelkezik.
Sanofi, Empowering Life
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