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MUNKALEHETŐSÉGEK

Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Adatintegráció támogató szakember
Vegyészmérnök / gyógyszerész / élelmiszermérnök/ informatikus/ mérnö-
kinformatikus / biológus/ biomérnök / minőségügyi mérnök

M

Automatizálási mérnök Villamosmérnök mesterszak M

Junior mérnök Villamosmérnök / gépész mérnök / mechatronikai mérnök F

Lean mérnök Lean folyamatfejlesztő szakmérnök M

Adat elemző (Big data) Mérnök informatikus alapszak M

Teljes név: Sanofi

Tevékenység: gyógyszeripar

Alapítva: 1911

Székhely: 1045 Budapest, Tó u. 1-5.

Telephely: Miskolc, Nagytétény, 
Veresegyház, Budapest 
(SBS center és Újpest)

Foglalkoztatottak: ~2000 fő

A Sanofiról Innovatív globális egészségügyi vállalatként egyetlen cél vezérel 
minket: fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az em-
berek életét. A Sanofi Magyarországról:  Magyarország egyik vezető egészségügyi 
vállalataként a betegek igényeire összpontosítunk és a magyar emberek egészségi 
állapotának és életminőségének javításáért dolgozunk. Terápiás megoldásokat 
kínálunk a diabétesz, az onkológia, a humán vakcinák, innovatív gyógyszerek, 
vény nélkül kapható készítmények és a ritka betegségek terén.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol

Szakterület független kompetenciák: 
Érdeklődj standunknál!

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

A felvételi folyamat lépései: 
személyes interjú, teszt

Kapcsolat

Név: Tóthné Lukács Adrien HR Tanácsadó E-mail: Adrien.Tothne-Lukacs@sanofi.com

Web: www.sanofi.hu 

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 350-399 ezer Ft

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, Széchenyi Pihenő Kártya, spor-
tolás támogatása, home office támogatás, nyugdíjpénztár hozzájárulás

Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nemzetközi környezetben szerzett 
szakmai tapasztalat, nyelvtanulás, nemzetközi karrierlehetőség, belső trénin-
gek, képzési lehetőségek, rugalmas munkavégzés, modern, multinacionális 
munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, kötelező és egyéb 
szakmai gyakorlat, gyakornoki program

Nálunk, a Sanofinál szinte bármilyen végzettséggel megtalálhatod álmaid 
állását. A helyed, ahol te is részt vehetsz abban a közös munkában, amely-
nek eredménye egy egészségesebb, teljes élet.

Akár gazdasági, akár mérnöki végzettséget szerzel, esetleg gyógyszerész 
diplomát, a Magyarországon öt telephelyen, gyógyszergyártási, -forgalma-
zási és szolgáltató tevékenységet is végző Sanofinál megtalálhatod azt, 
amit igazán csinálni szeretnél.

Dönts belátásod szerint, majd tanulmányaid alatt is kövesd a Sanofit, 
hogy értesülhess a sokféle lehetőségről, amelyekkel várunk!

ILYEN A MI SANOFINK. FEDEZD FEL BENNE ÖNMAGAD.

Dönts a tanulmányaidról -
a munkádról ráérsz később is

Sanofi Magyarország

Sanofi

www.sanofi.hu/hu/karrier

A Sanofinál számtalan lehetőséggel várunk.
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