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A Sanofi országos „Top Employer 2021” minősítést kapott
Magyarországon
* A Sanofi kiemelkedő HR-szabályzata és HR-gyakorlatai miatt részesült a Top
Employers Institute elismerésében.
Budapest (Magyarország), 2021. január 25. – A Sanofi megkapta a Top Employer Institute
hivatalos elismerését, a „Top Employer 2021” minősítést [ORSZÁG]-on.
A Sanofi emellett „Globális Top Employer” tanúsítványt kapott 4 világrégió (Ázsia és a
csendes-óceáni térség, Európa, Latin-Amerika és a Közel-Kelet) 24 országában* szerzett
helyi minősítésének köszönhetően. A vállalat egyike annak a mindössze 16 munkáltatónak
az egész világon, amelyek kiemelkedő HR-szabályzatuk és -gyakorlataik miatt részesültek
a Top Employers Institute elismerésében.
A legkiválóbb munkáltatóknak járó „Top Employer” tanúsítványt a Sanofi azzal érdemelte ki,
hogy megbízható, következetes és munkavállalóközpontú stratégiájával elkötelezetten
törekszik arra, hogy a lehető legjobb, emberközpontú HR-gyakorlatok kialakításával a világ
egyik legvonzóbb vállalatává váljon.
A Top Employers Institute a legjobb HR-gyakorlatokat értékelő HR Best Practices
felmérésére támaszkodva vizsgálta azt, milyen előnyöket kínál a Sanofi a munkavállalóinak.
A 6 HR-területre kiterjedő felmérés 20 témakört érint, ezek közé tartozik többek között a
munkavállalói stratégia, a munkakörnyezet, a tehetségek toborzása, a tanulás, a
munkavállalói jóllét, valamint a sokszínűség és befogadás.
A globális tanúsítvány bizonyítja a Sanofi elkötelezettségét amellett, hogy olyan nagyszerű
munkahelyi kultúrát alakítson ki, amely segíti a munkavállalóinkat a kiteljesedésben és
hozzájárul ahhoz, hogy globális szinten valóra váltsuk a számukra kínált értékajánlatunkat.
*Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Egyiptom,
Franciaország, Fülöp-szigetek, India, Kazahsztán, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Malajzia,
Magyarország, Mexikó, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Szingapúr,
Törökország, Vietnam.

A Top Employers Institute-ról
A Top Employers Institute a munkavállalókra irányuló vállalati gyakorlatok kiválóságát
elismerő globális hatóság. Célja, hogy segítse a legjobb HR-gyakorlatok terjedését, és
ezáltal javítsa a munka világát. A Top Employers Institute tanúsítási programjában részt

vevő vállalatok elismerést, minősítést és tanúsítványt kaphatnak arról, hogy a legjobb
munkáltatók közé tartoznak.
A 30 évvel ezelőtt létrehozott Top Employers Institute tanúsítványát eddig
120 országban/régióban több mint 1600 szervezet kapta meg. Ezek a „Top Employer”
vállalatok több mint 7 millió munkavállaló életét teszik jobbá világszerte.

A Sanofiról
A Sanofi elkötelezetten támogatja az egészségügyi problémával küzdőket. A Sanofi a humán egészség
iránt elkötelezett nemzetközi biogyógyszerészeti nagyvállalat. Vakcináinkkal betegségeket előzünk meg,
innovatív kezeléseinkkel pedig csillapítjuk a fájdalmat és enyhítjük a szenvedést. A ritka betegségekben
szenvedők kis közössége ugyanúgy számíthat ránk, mint a krónikus betegségekkel kezelt emberek
milliói.
A világ 100 országában dolgozó több mint 100 ezer munkatársának köszönhetően a Sanofi a
tudományos innovációt egészségügyi megoldásokká alakítja át.
Sanofi, Empowering Life

