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Cégnév: Sanofi

Tevékenységi terület: gyógyszeripar

Székhely: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.; 3535, Miskolc, Csanyikvölgy 1.

A Sanofi nemzetközi vállalatként vezető szerepet tölt be az élettudományok terén. A betegek igényeit szem előtt tartva kutatja, fejleszti és
teszi elérhetővé készítményeit és innovatív megoldásait a diabétesz, a szív és érrendszeri betegségek, az onkológia, a humán vakcinák, az
innovatív gyógyszerek, a vény nélkül kapható készítmények és a ritka betegségek területein.

A betegeket
középpontba
helyezve

a helyi
közösségekkel
együttműködve

becsülve
munkatársainkat,
tisztelve
versenytársainkat

a Magyar
Kormány
stratégiai
partnereként

célunk, hogy a hazánkban élők életminősége javuljon.

A magyarországi Sanofi évszázados hagyományaira és nemzetközi hátterére építve, közel 2000 munkatársával elkötelezetten dolgozik a
magyar emberek egészségéért négy különböző telephelyen – Csanyikvölgyben, Nagytétényben, Újpesten és Veresegyházon.
Cégünknél az esélyegyenlőség kiemelt érték, tevékenységünk ötvözi a hagyományt és a legújabb technológiákat a gyógyszergyártás
területén és partnerként kíséri az embereket az egészséghez vezető útjukon, nemre, korra, vallásra való tekintet nélkül. Ahhoz, hogy ezt a
tevékenységet a legjobbak között tudjuk végezni, nem csupán a termékeinkre, betegeinkre és üzlettársainkra koncentrálunk, hanem a nálunk
dolgozó emberekre is.
Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, beszerzés, egészségügy, értékesítés, kereskedelem, informatika, kontrolling, logisztika,
marketing, minőségbiztosítás, műszaki, tervezés, termelés, vegyész, gépész
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 20 / 5
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

F

Analitikus

pályakezdőknek vegyészmérnöki

N

Gépészmérnök

pályakezdőknek gépészmérnök

N

Marketing asszisztens gyakornok

hallgatóknak közgazdasági, bölcsész

N

Termelésirányító

pályakezdőknek vegyészmérnök

F

Beszerzés gyakornok

hallgatóknak közgazdasági

N

Kommunikációs gyakornok

hallgatóknak közgazdasági, bölcsész

Mely kar hallgatóinak
MAK
GÉIK
GTK, BTK
MAK
GTK
GTK, BTK

N

Mérnök gyakornok

hallgatóknak gépészmérnök

GÉIK

F

Beszerzés gyakornok (felsőfokú angol)

hallgatóknak közgazdaság

GTK

N

Kontrolling gyakornok

hallgatóknak közgazdasági

GTK

N

Minőségbiztosítási adminisztratív gyakornok

hallgatóknak vegyészmérnök

MAK

N

Disztribúciós munkatárs

pályakezdőknek bármely végzettség

N

Kutató-fejlesztő folyamatmérnök

pályakezdőknek vegyészmérnök

MAK

N

Minőségbiztosítási irányító

pályakezdőknek vegyészmérnök

MAK
Bármely

Bármely

Béren kívüli juttatások: nyugdíjpénztár-hozzájárulás, piaci átlagnál
magasabb cafeteria juttatás, éves egészségügyi szűrőprogram

A Sanofi nemzetközi vállalatként vezető szerepet tölt be az élettudományok
terén. A betegek igényeit szem előtt tartva kutatja, fejleszti és teszi
elérhetővé készítményeit és innovatív megoldásait a diabétesz, a szív és
érrendszeri betegségek, az onkológia, a humán vakcinák, az innovatív
gyógyszerek, a vény nélkül kapható készítmények és a ritka betegségek
területein.

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés,
szakmai fejlődési lehetőség dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben, talent program, nemzetközi projektek

A magyarországi Sanofi évszázados hagyományaira építve, közel 2000
munkatársával elkötelezetten dolgozik a magyar emberek egészségéért.

N

Facility and Carfleet gyakornok

hallgatóknak bármely végzettség

N

Market Access gyakornok

hallgatóknak közgazdasági

GTK

N

Technológiai gyakornok

hallgatóknak vegyészmérnök

MAK

Szakmai elvárások: előny a gyógyszeripari tapasztalat, vagy egyetemi évek alatt szerzett szakmai gyakorlat, multinacionális cégnél
szerzett tapasztalat
Szükséges képességek: proaktivitás, innovatív gondolkodás,
csapatszellem, nyitottság az új dolgok iránt
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol aktív középszint
Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.sanofi.hu karrier
oldalán regsztráció (https://www.sanofi.com/en/careers/)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz, magyar

ÉVSZÁZADOS
TRADÍCIÓ ÉS
NEMZETKÖZI
SZAKÉRTELEM

www.sanofi.hu

Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás,
szakmai gyakorlat, kihívást jelentő feladatok, későbbi elhelyezkedési
lehetőség kölcsönös elégedettség esetén

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, telefonos interjú

114

Név

Beosztás

Kristál Zita

Toborzás és kiválasztás csoport vezetője

Cím: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.; 3535, Miskolc, Csanyikvölgy 1.
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E-mail
zita.kristal@sanofi.com
Web: www.sanofi.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
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