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A Sanofi „Top Employer 2019” minősítést kapott Magyarországon 
és történetében először globális szinten is 
 

*A Sanofi a munkavállalók fejlesztése terén kialakított legjobb gyakorlatai miatt részesült 
a Top Employers Institute elismerésében 

Humánerőforrás menedzsment tevékenységei elismeréseként a Sanofit idén – történetében 
először – „Globális Top Employer” tanúsítvánnyal tüntette ki a Top Employers Institute. 

A Sanofi azért nyerte el ezt a világszintű minősítést, mert 4 világrégióban (Európa, Közép-Kelet, 
Ázsia–Csendes-óceáni térség és Latin-Amerika) regionális és 22 országban* helyi tanúsítványt 
szerzett, köztük Magyarországon is.  

A legkiválóbb munkáltatóknak járó „Top Employer” tanúsítványt a Sanofi azzal érdemelte ki, 
hogy megbízható, következetes és munkavállaló-központú stratégiájával folyamatosan arra 
törekszik, hogy a lehető legjobb munkakörülmények megteremtésével a világ egyik legvonzóbb 
vállalatává váljon. 

A Top Employers Institute által évente elvégzett nemzetközi felmérés célja a világ azon vezető 
munkáltatóinak elismerése, amelyek kiváló munkafeltételeket biztosítanak, a szervezet minden 
szintjén gondozzák és fejlesztik a tehetségeket, és folyamatosan a foglalkoztatási gyakorlatok 
optimalizálására és fejlesztésére törekszenek. A felmérés során a munkáltatókat a 
humánerőforrás és személyzetfejlesztés terén alkalmazott 600 különböző gyakorlat alapján 
értékelik.  

A Sanofi ezzel az elismeréssel egészen szűk és elit körbe került, hiszen idén világszinten 
mindössze tizennégy vállalat részesült „Globális Top Employer” díjban. 

A Top Employers Institute azt vizsgálta, milyen előnyöket kínál a Sanofi a munkavállalóinak, így 
górcső alá vette például a vállalat tehetségmenedzsment-stratégiáját, tanulási és 
készségfejlesztési programjait, a teljesítménymenedzsmentjét, a juttatásokat, valamint és a 
vállalati kultúrát. 

Bővebb információ: www.sanofi.hu 

* Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, 
Egyiptom, Franciaország, India, Kazahsztán, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Magyarország, 
Mexikó, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Szingapúr, Törökország, 

http://en.sanofi.com/applicants/working_at_sanofi/working_at_sanofi.aspx


Vietnam. 

 
 
A Sanofiról 
 
A Sanofi elkötelezetten támogatja az egészségügyi problémával küzdőket. A humán egészség iránt elkötelezett 
nemzetközi biogyógyszerészeti nagyvállalatként vakcináinkkal betegségeket előzünk meg, innovatív 
kezeléseinkkel pedig csillapítjuk a fájdalmat és a szenvedést. A ritka betegségekben szenvedők kis közössége 
ugyanúgy számíthat ránk, mint a hosszú távú, krónikus betegségekkel kezeltek milliói. 
 
A világ 100 országában dolgozó több mint 100 ezer munkatársának köszönhetően a Sanofi a tudományos 
innovációt egészségügyi megoldásokká alakítja át. 
 
 
A Sanofi Magyarország egyik vezető egészségügyi vállalata. Árbevételét tekintve a 21., export árbevétele 
alapján a 16. legnagyobb vállalat. Hazai árbevételét tekintve a második legnagyobb gyógyszeripari vállalat, mely 
Magyarországon több mint 100 éves tradícióval rendelkezik. Négy telephelyen (Csanyikvölgy, Nagytétény, 
Újpest és Veresegyház) több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat a fejlesztés, a termelés, a kereskedelem és a 
disztribúció területén.  
 
 
Sanofi. Empowering Life. 
 
 
 

  
 

 


