Tisková zpráva, Praha, 9. května 2017

Studenty přírodních věd láká práce v Zentivě, vyplynulo
z celorepublikového průzkumu
Nejatraktivnějším firemním zaměstnavatelem pro vysokoškolské studenty přírodních
věd je i letos společnost Zentiva. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu Universum
Talent Survey. Zentiva se, stejně jako loni, umístila hned za Akademií věd ČR. Za ní
následovali Google, Nestlé či Kofola. Vysoko si práci v Zentivě cení také studenti
medicíny. Jako jedinou farmaceutickou společnost ji zařadili už do první desítky
oblíbených zaměstnavatelů, mezi prestižní tuzemské nemocnice.
Průzkum Universum Talent Survey letos zkoumal názory, preference a očekávání u více než
14,5 tisíce studentů a absolventů a 4 tisíc profesionálů. A podle jejich studijních oborů pak vyhlásil
nejatraktivnější zaměstnavatele.
„Je pro nás nesmírná pocta, že jsme první farmaceutickou firmou, kterou studenti oceňují jako
nejatraktivnějšího zaměstnavatele. A také jedinou v první desítce. Fakt, že nás letos, stejně jako
loni, v očích mladých lidí předčila pouze Akademie věd ČR, je odpovědí na naši mnohaletou
snahu,“ komentuje druhé místo v žebříčku Anna Hudáková, personální ředitelka skupiny Sanofi
v České a Slovenské republice a připomíná, že mladí absolventi jsou v Zentivě významnou
součástí nejen výzkumu, ale také marketingu a dalších oblastí. „Jsme velmi diverzifikovanou
společností a naše firemní kultura je vstřícná k potřebám všech skupin zaměstnanců, což
mileniálové jednoznačně oceňují,“ dodává Anna Hudáková.
Studenti a absolventi přírodních věd opakovaně umisťují na nejvyšší příčky společnost Zentivu,
a to už od prvního ročníku průzkumu, který proběhl v roce 2014.
Výsledky kategorie Přírodní vědy
1. Akademie věd ČR
2. Zentiva
3. Google
4. Nestlé
5. Kofola
6. Plzeňský Prazdroj
7. ČEZ
8. Škoda Auto
9. Microsoft
10. AGROFERT

Výsledky kategorie Medicína:
1. Fakultní nemocnice v Motole
2. IKEM
3. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská FN Praha
4. Fakultní nemocnice Brno
5. Fakultní nemocnice Královské Vinhorady
6. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7. Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
8. Fakultní nemocnice Hradec Králové
9. Zentiva
10. Masarykův onkologický ústav v Brně
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O SPOLEČNOSTI SANOFI
Skupina Sanofi vznikla postupným spojováním farmaceutických firem na mezinárodní úrovni a v České republice je
přítomna od počátku devadesátých let minulého století. Její portfolio zahrnuje nejen inovativní léky, ale i generické
léčivé přípravky, volně prodejné léky, vakcíny a léky na vzácná onemocnění. Jedním z hlavních cílů Sanofi je vývoj
špičkových léčiv určených k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Skupina Sanofi je uznávanou
společností i v léčbě diabetu a různých typů onkologických onemocnění. Dceřiná společnost Zentiva je lídrem trhu
v oblasti generických léčiv. www.sanofi.cz
O SPOLEČNOSTI ZENTIVA
Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je přední mezinárodní farmaceutická firma, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje cenově
dostupná generická léčiva. Zentiva působí ve více než 50 zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky, Sídlo společnosti
Zentiva i globální centrum pro veškeré aktivity Skupiny Sanofi v oblasti generik je v Praze. Zentiva zaměstnává
celosvětově 6 000 lidí. www.zentiva.cz
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