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ΒΡΑΒΕΊΑ
 2 Golden & 1 Silver Healthcare

Business Awards 2019
 1o Βραβείο στα Αριστεία
ΕΕΦΑΜ 2018-2019
 Global Top Employer 2021
 Europe Top Employer 2021

Σχετικά με τη Sanofi
Είμαστε μία καινοτόμος παγκόσμια
εταιρεία Υγείας που καθοδηγείται
από έναν σκοπό: να αναζητούμε τα
θαύματα της επιστήμης προκειμένου να βελτιώσουμε τις ζωές των
ανθρώπων. Έχοντας παρουσία σε
περίπου 100 χώρες, έχουμε αφοσιωθεί στον μετασχηματισμό της ιατρικής πρακτικής, επιδιώκοντας να
μετατρέψουμε το ανέφικτο σε εφικτό. Προσφέρουμε δυνητικά επαναστατικές θεραπευτικές επιλογές και
απαραίτητη για τη ζωή εμβολιαστική κάλυψη σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, θέτοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα
και την κοινωνική ευθύνη στο επίκεντρο των φιλοδοξιών μας.

PURSUE PROGRESS
DISCOVER EXTRAORDINARY

Το καλύτερο μάς περιμένει. Καλύτερα φάρμακα, καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη επιστήμη.
Η πρόοδος όμως δεν επιτυγχάνεται
χωρίς ανθρώπους – ανθρώπους με
διαφορετικό υπόβαθρο, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με διαφορετικούς ρόλους τους οποίους ενώνει
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ένα πράγμα: η επιθυμία να κάνουν
θαύματα. Ας γίνουμε λοιπόν αυτοί
οι άνθρωποι. Ας εξερευνήσουμε
νέα μονοπάτια και ας μοιραστούμε
τον κοινό σκοπό και τις δεξιότητές
μας. Ας επαναπροσδιορίσουμε την
παροχή φροντίδας, επιδιώκοντας
την αλλαγή και υιοθετώντας νέες
ιδέες. Ας αναλάβουμε μεγαλύτερα
ρίσκα και ας ανακαλύψουμε καλύτερες λύσεις για τους ανθρώπους
που υπηρετούμε.
Οι αξίες μας:
• Ανθρωπισμός
Αφοσιωμένοι σε ό,τι κάνουμε,
με πλήρη συναίσθηση και σοβαρότητα απέναντι στον ρόλο που
διαδραματίζει η υγεία για την
κοινωνία
• Περιέργεια
Ανοιχτοί και φιλοπερίεργοι με
κίνητρο να κατανοήσουμε προβλήματα ή αινίγματα.
• Ευθύτητα
Υπερήφανοι και ακλόνητοι
σχετικά με όσα γνωρίζουμε,
ειλικρινείς και ευθείς σχετικά με
όσα δεν γνωρίζουμε.
• Θάρρος
Πρόθυμοι να ρισκάρουμε και να
βγούμε έξω από τη «ζώνη» όπου
αισθανόμαστε άνετα.
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Pursue Progress.
Discover Extraordinary.

