
 
 

 
 
 

Tisková zpráva, Praha, 16. února 2017 
 
Sanofi / Zentiva v čele žebříčku TOP Zaměstnavatelé 2017 
 
Společnost Sanofi / Zentiva je znovu nejprestižnějším zaměstnavatelem z oblasti 
Zdravotnictví a farmacie. Obhájila tak loňské prvenství v soutěž TOP Zaměstnavatelé. 
Žebříček nejžádanějších firem a institucí sestavuje Asociace studentů a absolventů 
vysokých škol.  
 
Cílem studie TOP Zaměstnavatelé je poskytnout studentům informace o tom, jaké firmy jsou 
nejlepšími zaměstnavateli. A kde by se budoucí absolventi měli ucházet o práci. Kategorie 
Zdravotnictví a farmacie byla do soutěže zařazena v loňském roce. A výsledky ukazují, že 
bezkonkurenčně nejprestižnějším zaměstnavatelem je farmaceutická společnost Sanofi / Zentiva.  
 
„Ocenění je pro nás nesmírně důležité. Mladí vědci jsou významnou součástí našeho týmu a jejich 
zájem nás těší,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí společnosti Sanofi a Zentiva v ČR. „Jsem zároveň 
velmi rád, že studenty tento obor stále přitahuje. Už mnoho let se snažíme mladé talenty 
podporovat a s mnoha vysokými školami úzce spolupracujeme,“ doplňuje Filip Hrubý. Úspěch 
v soutěži TOP Zaměstnavatelé ukazuje, že i pro studenty je tato spolupráce přínosem.  
  
V soutěži hlasovalo 10 413 vysokoškolských studentů s nejlepšími studijními výsledky.  
 
Výsledky kategorie Zdravotnictví a farmacie: 

1. Sanofi / Zentiva 
2. Fakultní nemocnice v Motole 
3. Bayer 
4. AGEL 
5. Ústřední vojenská nemocnice 

*** 

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 
 
KONTAKT: 
Filip Hrubý 
Manažer externí komunikace a tiskový mluvčí Sanofi a Zentivy pro Českou republiku 
filip.hruby@sanofi.com  
+420 775 011 550 
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