Sanofi uhonorowana certyfikatem Top Employer 2018

Firma Sanofi Polska została wyróżniona przez Top Employers Institute za stosowanie
dobrych praktyk w zakresie rozwoju pracowników

Warszawa 5 lutego 2018 r. – Firma Sanofi otrzymała certyfikat Top Employer 2018 przyznany
przez Top Employers Institute. Certyfikat Top Employer stanowi wyraz uznania za starania Sanofi
na rzecz wypracowania rzetelnej i spójnej strategii zorientowanej na pracowników, a co za tym
idzie dołączenie do grona firm oferujących wyjątkowe warunki pracy.
Po raz pierwszy w historii Sanofi została również uhonorowana tytułem Top Employer Europe
2018. Otrzymanie tego tytułu było możliwe dzięki lokalnym certyfikacjom przyznanym filiom Sanofi
w 7 krajach. Krajowe tytuły otrzymały: Polska, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania
i Wielka Brytania.
„Przyznanie tytułu Top Employer 2018 utwierdza nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas
działania, aby stawać się coraz lepszym pracodawcą są właściwe. Niezmiennie zależy nam, aby
Sanofi Polska była atrakcyjną firmą dla osób poszukujących pracy i już zatrudnionych. To
szczególne wyróżnienie dla Sanofi w Polsce i w Europie” – powiedziała Magdalena Kruszewska,
Prezes Zarządu, Sanofi Polska.
Badanie przeprowadzane co roku przez instytut Top Employers ma na celu wyróżnienie
pracodawców z całego świata, którzy zapewniają ponadprzeciętne warunki swoim pracownikom,
przykładają ogromną wagę do ich rozwoju na wszystkich szczeblach organizacji, a także dążą do
ciągłej optymalizacji praktyk w zakresie zatrudnienia.
„Po raz pierwszy w historii Sanofi w Polsce uczestniczyliśmy w tak kompleksowym procesie
certyfikacji naszej polityki personalnej, jakim jest Top Employer. Nagrody Top Employer Polska
iTop Employer Europe, to dla nas obiektywne potwierdzenie, że tak ważne obszary jak
wynagradzanie pracowników, benefity, zarządzanie talentami, kultura organizacyjna czy
odpowiedzialność społeczna naszej organizacji, są na bardzo wysokim, europejskim poziomie.

Certyfikat jest jednak przede wszystkim docenieniem wszystkich naszych pracowników, dzięki
którym i z którymi realizujemy wiele niestandardowych i nowoczesnych pomysłów. Wszyscy
jesteśmy dumni z uzyskania Top Employer Polska i Top Employer Europe” – podkreśla
Małgorzata Jastrzębska, Dyrektor HR Sanofi Polska.
W procesie certyfikacji Top Employers Institute brał pod uwagę ofertę, jaką Sanofi proponuje
swoim pracownikom w zakresie kształtowania kariery, strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
programów uczenia się i rozwoju umiejętności, zarządzania wynikami, Talent Management,
wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych oraz kultury.
„Przyznanie certyfikatu Top Employer jest wynikiem długotrwałego zaangażowania Sanofi na
rzecz tworzenia wyjątkowego środowiska pracy dla naszych pracowników, a także rezultatem
nieustannych starań naszych zespołów” – powiedział Bruno Laforge, Head of Human Resources
for Europe and France, Sanofi.
Polityka Sanofi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi została już doceniona w kilku krajach
m.in. przez takie organizacje jak Great Place to Work i Universum.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://en.sanofi.com/applicants/working_at_sanofi/working_at_sanofi.aspx

Informacje o firmie Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem,
opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi
rozwija pozycję lidera w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla
ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące oraz Genzyme.
Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Sanofi
w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur,
największy na świecie producent szczepionek, General Medicines, Nepentes Pharma Sp. z o.o., uznana spółka
działająca w branży dermokosmetycznej, Sanofi Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich.
Jedna z 112 fabryk Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000
pracowników. Według danych IMS Health Polska, Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu
największych firm farmaceutycznych.
Więcej informacji na: www.sanofi.pl;
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