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Στη Pfizer έχουμε ως σκοπό να «Καινοτομούμε για να  
αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών» και γι’ αυτό επενδύουμε 
διαρκώς στην εξέλιξη της επιστήμης, και της τεχνολογίας.

Η Pfizer Hellas ιδρύθηκε το 1960 και σήμερα απασχολεί 436 ερ-
γαζόμενους (Μάρτιος 2021). Έχει πιστοποιηθεί ως Great Place 
To Work, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις για την 
Κοινωνική της προσφορά. Βασικό συστατικό της εταιρικής 
μας κουλτούρας αποτελεί η αποδοχή της διαφορετικότητας 
και η ισότιμη αντιμετώπιση όλων.

Η Pfizer επενδύει και στηρίζει έμπρακτα το ανθρώπινο δυνα-
μικό και τα ταλέντα της χώρας ιδρύοντας στη Θεσσαλονίκη 
δυο παγκόσμια κέντρα: το Κέντρο Ψηφιακής Tεχνολογίας και 
το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών. 
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Pfizer Hellas:
Αναγνώριση και επιβράβευση, σεβασμός 
στη διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες  
σε ένα κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον

H Pfizer Hellas έχει βραβευθεί πολλές φορές για 
το εργασιακό της περιβάλλον. Τι διαφοροποιεί 
το εργασιακό περιβάλλον της Pfizer; 

Eίμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που στη 
Pfizer έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περι-
βάλλον που έχει αναγνωριστεί και έχει διακριθεί 
πολλές φορές. Και αυτό γιατί, προτεραιότητά 
μας είναι η διατήρηση αλλά και ο εμπλουτισμός 
μιας κουλτούρας που στο επίκεντρο θέτει τον 
εργαζόμενο. Μιας κουλτούρας που υποστηρίζει 
τον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την 
ισότιμη αντιμετώπιση. Έτσι, μπορούμε καθημερι-
νά να δημιουργούμε αξία για εμάς, την εταιρεία 
μας, αλλά και κατ’ επέκταση για τους ασθενείς.

Ποια είναι η πολιτική της Pfizer για την ανάπτυ-
ξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων των εργα-
ζόμενων; 

Στρατηγική μας προτεραιότητα στη Pfizer είναι 
η παροχή ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης για 
όλους τους εργαζόμενους, μέσα σε ένα εργασι-

Για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας, την προσέλκυση νέων ταλέντων μέσω 
σημαντικών επενδύσεων και την πολιτική ίσων 
ευκαιριών που προασπίζει την αποδοχή της δια-
φορετικότητας, μίλησε στο Kariera η κα. Ειρήνη 
Παγανοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμι-
κού στη Pfizer Ελλάδος και Κύπρου.

ακό περιβάλλον, όπου ο κάθε εργαζόμενος έχει 
την ευκαιρία να εξελιχθεί προσωπικά και επαγ-
γελματικά. 
Έτσι, εφαρμόζουμε προγράμματα mentoring 
και coaching, έχουμε εσωτερικούς training 
managers που ανταποκρίνονται και καλύπτουν 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων μας, 
οργανώνουμε ειδικές δράσεις για την επαγγελ-
ματική εξέλιξη και ενδυνάμωση των γυναικών 
εργαζομένων κ.α. Παράλληλα, παρέχουμε μια 
σειρά από εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυ-
ξη κάθε εργαζόμενου, εκπαιδευτικές πλατφόρ-
μες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, on the job 
έργα ανάπτυξης (assignments & secondments) 
με στόχο την εξοικείωση και την μάθηση σε 
άλλο εργασιακό περιεχόμενο που ενδιαφέρει 
τον εργαζόμενο.
Μέσω αυτών των στοχευμένων και συστηματικών 
προγραμμάτων ανάπτυξης, στόχος μας είναι η 
πλήρης αξιοποίηση των ικανοτήτων των στελεχών 
μας και η ενίσχυσή τους με νέες δεξιότητες, ώστε 
να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυ-
τό και να εξελίξουν τις δυνατότητές τους. 
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Η Pfizer επενδύει διαρκώς στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό της χώρας μας και στα νέα ταλέντα δη-
μιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, που ανα-
κοινώνονται τόσο για το Παγκόσμιο Κέντρο 
Ψηφιακής Τεχνολογίας, όσο και για το Παγκό-
σμιο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών & 
Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη. Πώς προχωράει 
η στελέχωση των Κέντρων αυτών; 

Από το 1960 που ξεκίνησε τη λειτουργία της 
στην Ελλάδα, η Pfizer στηρίζει την απασχόληση 
και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 
Η ίδρυση των δυο εμβληματικών παγκόσμιων 
κέντρων στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί νέες ευ-
καιρίες απασχόλησης σε ένα διαρκώς εξελισσό-
μενο περιβάλλον, προσελκύοντας στελέχη και 
νέους από το εξωτερικό, τη Θεσσαλονίκη και 
την ευρύτερη περιοχή, με μεγάλη δυναμική και 
ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν 
παγκόσμιο Οργανισμό. 
Το Παγκόσμιο Kέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας 
αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του παγκόσμι-
ου ψηφιακού Οργανισμού της Pfizer. Ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το 2020 και απασχολεί ήδη 
περισσότερα από 200 στελέχη υψηλής εξειδί-
κευσης. Το Κέντρο εστιάζει στην ψηφιοποίηση 
στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης των φαρ-
μάκων, στην αξιοποίηση των ερευνητικών (R&D) 
αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και πε-
ρίθαλψης και στη βελτίωση της εμπειρίας του 
ασθενή αλλά και στην υποστήριξη και διευκό-
λυνση των καθημερινών εργασιών μέσα από τε-
χνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης 
δεδομένων. 
Παράλληλα, το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρησι-
ακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών έχει στόχο 
την κεντρική διαχείριση βέλτιστων διοικητικών 
λειτουργιών (π.χ. οικονομικές υπηρεσίες, υπη-
ρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικές πο-
λιτικές και διαδικασίες, υπηρεσίες προμηθειών 
κτλ) και την απλοποίηση της δομής του Οργανι-
σμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στελέχωση του 
Kέντρου είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει προσελ-
κύσει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους επαγγελ-
ματίες, τόσο από τη χώρα μας όσο και από το 
εξωτερικό. 
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Pfizer Hellas ΑΕ

Στη Pfizer οι ασθενείς βρίσκονται 
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
μας. Ως παγκόσμια πρωτοπόρος  
βιο-φαρμακευτική εταιρεία, στόχος 
μας είναι να καινοτομούμε διαρκώς, 
να επενδύουμε στην εξέλιξη της επι-
στήμης, να αξιοποιούμε τις πιο προ-
ηγμένες τεχνολογίες, να ανακαλύ-
πτουμε νέες θεραπείες, που σώζουν 
ή βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώ-
πων. Αυτός, άλλωστε, είναι παγκο-
σμίως και ο εταιρικός μας σκοπός: 
«Kαινοτομούμε για να αλλάξουμε 
τις ζωές των ασθενών». Mε ευρύ φά-
σμα θεραπευτικών περιοχών, όπως η 
ογκολογία, οι λοιμώξεις, οι καρδιαγ-
γειακές και μεταβολικές παθήσεις, 
τα σπάνια και τα αυτοάνοσα νοσή-
ματα, η Pfizer διαθέτει σήμερα πε-
ρισσότερα από 80 καινοτόμα φαρ-
μακευτικά προϊόντα και εμβόλια. 

Στην Ελλάδα, η Pfizer δραστηριο-
ποιείται από το 1960 συμβάλλοντας 
στη βελτίωση της υγείας, στην ανά-
πτυξη της οικονομίας και της απα-
σχόλησης. Σήμερα, απασχολεί 436 
εργαζόμενους (Mάρτιος 2021), ενώ 
έχει πιστοποιηθεί στο θεσμό Great 
Place To Work, ως εταιρεία με το κα-
λύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα για τις χρονιές 2014, 2015, 
2017 και 2021. Παράλληλα, το 2019 η 
Pfizer Hellas συνυπέγραψε τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας υποστηρίζοντας 

ενεργά τη διαφορετικότητα, την 
συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες 
στο εργασιακό περιβάλλον.

Διαχρονικά, η Pfizer επενδύει στο αν-
θρώπινο δυναμικό, αναπτύσσει, εν-
δυναμώνει και εξελίσσει τους εργα-
ζομένους της όπως εξελίσσεται και 
η ίδια. Γι’ αυτό, προχώρησε σε ένα 
σημαντικό βήμα στη Θεσσαλονίκη, 
ιδρύοντας δυο εμβληματικά παγκό-
σμια κέντρα: το Kέντρο Ψηφιακής 
Τεχνολογίας που εστιάζει στους το-
μείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της 
Προηγμένης Ανάλυσης Δεδομένων 
και της ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμι-
κού, με τελικό σκοπό την αναζήτηση 
τρόπων βελτίωσης της ανθρώπινης 
υγείας και το Κέντρο Επιχειρησια-
κών Λειτουργιών και Υπηρεσιών, που 
θα προσφέρει βέλτιστες εσωτερικές 
υπηρεσίες, παγκοσμίως.

Ένας ακόμα βασικός πυλώνας της 
λειτουργίας της Pfizer Hellas, είναι 
η στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων μέσω των προγραμμά-
των Εταιρικής Υπευθυνότητας, τα 
οποία έχουν βραβευθεί επανειλημ-
μένα. Πρόσφατα, τον Ιούνιο 2020, 
η εταιρεία απέσπασε την Platinum 
διάκριση για τις επιδόσεις της στην 
εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών 
πρακτικών, βάσει του Εθνικού Δεί-
κτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Φαρμακοβιομηχανία
Χρονολογία έναρξης: 
1960
Αριθμός εργαζομένων: 
436 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λ. Μεσογειών 243, Ν. Ψυχικό, 
15451
Τηλ.:
210 6785800
Web address:
www.pfizer.gr

SOCIAL MEDIA

 /megalonoumemeygeia
 /megalonoumemeygeia
 /company/pfizer

ΒΡΑΒΕΙΑ

PP-PFE-GRC-0723-APR21

https://www.youtube.com/channel/UCONhkmGlxxyj_x3AM5tMc6w
https://www.facebook.com/megalonoumemeygeia
https://www.linkedin.com/company/pfizer/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pfizer_ktx_newLOGO2021_205x275_tel.pdf   1   22/3/21   10:46 AM

https://www.pfizer.gr/

