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A Sanofi országos „Top Employer 2020” minősítést kapott 
Magyarországon 

* A Sanofi a munkavállalói fejlesztés terén kialakított legjobb gyakorlatai miatt részesült a 
Top Employers Institute elismerésében 

 
Budapest (Magyarország) – 2020. január 30. – A Sanofi a tavalyi év után ismét megkapta a Top 
Employers Institute hivatalos elismerését, a magyarországi „Top Employer 2020” tanúsítványt. 

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 kedvezményeket és jutalékokat, 
valamint a vállalati kultúrát. 

A Sanofi azért nyerte el ezt a világszintű minősítést, mert 4 világrégióban (Ázsia–Csendes-óceáni 
térség, Európa, Latin-Amerika és Közel-Kelet) 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 munkavállalóközpontú stratégiájával elkötelezetten törekszik arra, 
hogy a lehető legjobb, emberközpontú HR-gyakorlatok kialakításával a világ egyik legvonzóbb 
vállalatává váljon. 

A Top Employers Institute vezérigazgatója, David Plink így nyilatkozott: „A Top Employer 
tanúsítvány megszerzéséhez az adott szervezetnek bizonyítania kell, hogy HR-stratégiájának 
végrehajtásával jobb munkahelyeket biztosít munkavállalói számára.  A Top Employer 
minősítéssel rendelkező vállalatok a HR-menedzsment iránti elkötelezettség ragyogói példái, 
hiszen mindent megtesznek azért, hogy munkavállalóik bevonásával folyamatosan javítsák a 
munka világát. Gratulálok ehhez!” 

A Top Employers Institute tanúsítási programja 

A Top Employers Institute globális tanúsítási programjának keretében eddig öt kontinens 
119 országának vagy régiójának több mint 1600 vállalata részesült elismerésben és kapott „Top 
Employer” minősítést. 

Az értékelés alapjául szolgáló HR Best Practice Survey egy több mint 100 kérdést tartalmazó 
kérdőív, amely 600 személyzetfejlesztési gyakorlatot vizsgál az alábbi 10 témakörben: 
tehetségmenedzsment-stratégia, munkaerő-tervezés, tehetségek megszerzése, beléptetés (on-



 

 

boarding), tanulás és fejlődés, teljesítménymenedzsment, vezetőfejlesztés, karrier- és 
utódlásmenedzsment, kompenzáció és juttatások, valamint vállalati kultúra. 

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 több mint 28 évvel ezelőtt létrehozott Top Employers Institute tanúsítányát eddig 
119 országban/régióban több mint 1600 szervezet kapta meg. Ezek a „Top Employer” vállalatok 
6 900 000 munkavállaló életét teszik jobbá világszerte. 

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

 
 
A Sanofiról 
 
A Sanofi Magyarország egyik vezető egészségügyi vállalata, amely a betegek igényeire összpontosítva a magyar 
emberek egészségi állapotának és életminőségének javításáért dolgozik. A Sanofi terápiás megoldásokat kínál a 
diabétesz, az onkológia, a humán vakcinák, innovatív gyógyszerek, vény nélkül kapható készítmények és a ritka 
betegségek terén. Árbevételét tekintve a 23., export árbevételét tekintve a 15. legnagyobb vállalat, illetve hazai 
árbevételét tekintve a második legnagyobb gyógyszeripari vállalat Magyarországon. A Sanofi Magyarországon 
110 éves tradícióval rendelkezik. Öt telephelyen (Újpest, Veresegyház, Csanyikvölgy, Nagytétény és SBS 
Budapest Center) több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat fejlesztés, termelés, kereskedelem, üzleti 
szolgáltatások és disztribúció területeken.  
 
 
 

  
 

 
 


