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Firma Sanofi została wyróżniona tytułem Top Employer 2020
w Polsce

* Sanofi została nagrodzona przez Top Employers Institute za dobre praktyki w zakresie rozwoju
pracowników

Warszawa 31 stycznia 2020 – Firma Sanofi została po raz trzeci oficjalnie wyróżniona przez
organizację Top Employers Institute tytułem Top Employer Poland 2020.
Sanofi została również ponownie uhonorowana certyfikatem na poziomie globalnym Top
Employer Global 2020 dzięki regionalnym i lokalnym certyfikatom uzyskanym w 4 głównych
regionach (Azja/Pacyfik, Europa, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód) oraz w 22 krajach*, w tym
w Polsce.
Top Employers Institute ocenił środowisko pracy, jakie Sanofi oferuje swoim pracownikom, w tym
strategię zarządzania talentami, programy szkoleniowe i rozwojowe, procesy zarządzania
wynikami, programy rozwoju umiejętności przywódczych, wynagrodzenia i świadczenia
dodatkowe oraz kulturę pracy.
„Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny doceniono wysokie standardy pracy i kulturę
organizacyjną, którą tworzą wszyscy pracownicy naszej firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby
środowisko pracy w Sanofi odpowiadało na potrzeby naszych pracowników i było atrakcyjne dla
osób poszukujących zatrudnienia. Otrzymane certyfikaty utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze
działania zmierzają w bardzo dobrym kierunku.” – mówi Magdalena Kruszewska, Prezes Zarządu
Sanofi w Polsce.
Certyfikat Top Employer stanowi ukoronowanie ciągłych starań i zaangażowania Sanofi na rzecz
stworzenia mocnej, spójnej strategii zorientowanej na pracowników, pozwalającej firmie na

uplasowanie się w gronie najatrakcyjniejszych pracodawców na świecie, którzy oferują najlepsze
w swojej klasie praktyki kadrowe stawiające pracownika na pierwszym miejscu.
”Cenionym aspektem w naszej organizacji jest kultura pracy i wartości firmowe. Zależy nam na
tym, aby wszyscy pracownicy czuli się dobrze w Sanofi. Nieustannie inwestujemy w rozwój
pracowników i wspieramy chęć doskonalenia zawodowego. Bardzo się cieszymy, że nasze
działania z obszaru rozwoju talentów, kultury organizacyjnej, planowania zasobów czy szkoleń
zostały ocenione jako najlepsze w swojej klasie. Certyfikat Top Employer cieszy tym bardziej, że
zespół Sanofi w Polsce otrzymuje go już po raz trzeci” – mówi Małgorzata Jastrzębska, Central
Europe Cluster HR Head & HR Director Poland.
Co roku Top Employers Institute prowadzi badania wśród pracodawców na całym świecie pod
kątem prowadzonej polityki personalnej. Tytuł Top Employer otrzymują wyłącznie te firmy, które
pozytywnie przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji. W trakcie audytu ocenianych jest
600 praktyk HR stosowanych przez pracodawców.
Prezes Top Employers Institute David Plink mówi: Aby otrzymać tytuł Top Employer, organizacja
musi dowieść, że stosowane przez nią praktyki z obszaru HR przyczyniają się do tworzenia
najlepszych warunków pracy. Laureaci nagrody są doskonałym przykładem firm stosujących
rozwiązania stale przyczyniające się do zwiększania zadowolenia pracowników
i doskonalenia środowiska pracy. Gratulacje!
Informacje o programie certyfikacji Top Employers Institute
W światowym programie certyfikacji Top Employers Institute wyróżniono certyfikatami przeszło
1600 najlepszych pracodawców ze 119 krajów/regionów na 5 kontynentach.
Badanie nt. dobrych praktyk HR zawiera ponad 100 pytań, które dotyczą ponad 600 praktyk
z zakresu rozwoju kadr w 10 grupach tematycznych: strategia zarządzania talentami, planowanie
zasobów ludzkich, pozyskiwanie talentów, wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i rozwój,
zarządzanie wynikami, rozwój przywództwa, zarządzanie ścieżką kariery i awansu,
wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, kultura pracy.
Informacje o organizacji Top Employers Institute
Top Employers Institute jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy.
Organizacja pomaga rozwijać praktyki HR, aby tworzyć możliwie najlepsze środowisko pracy.
Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute uczestniczące w nim firmy mogą przejść
weryfikację, otrzymać certyfikat i zostać wyróżnione jako pożądany pracodawca. Istniejący od 28
lat Top Employers Institute przyznał certyfikaty ponad 1600 firmom ze 119 krajów/regionów.
Wyróżnieni pracodawcy wywierają pozytywny wpływ na życie 6 900 000 pracowników na całym
świecie.

* Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Francja, Niemcy, Węgry, Indie, Włochy,
Kazachstan, Meksyk, Polska, Rosja, Singapur, Hiszpania, RPA, Turcja, Wielka Brytania,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam.

Informacje o firmie Sanofi
Sanofi wspiera pacjentów w pokonywaniu wyzwań zdrowotnych. Jesteśmy globalną firmą biofarmaceutyczną
skoncentrowaną na zdrowiu ludzkim. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne
sposoby leczenia bólu i łagodzenia cierpienia. Wspieramy zarówno tych, którzy cierpią na choroby rzadkie, jak
również miliony pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi. Dzięki zaangażowaniu ponad 100 000
pracowników w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje naukowe w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne na
całym świecie.
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