Lidé ve společnosti Alfasigma
Společnost Alfasigma nejen podniká a řídí své obchodní činnosti, ale zároveň věnuje velkou
pozornost svým zaměstnancům a zajišťuje jim prostředí postavené na vzájemném respektu a
individuální integritě. Společnost Alfasigma investuje energii a prostředky do školení a kvalifikace
svých zaměstnanců. Absolventi středních škol a vysokých škol tvoří více než 90% celé pracovní síly
společnosti. Alfasigma je mezinárodní společností se solidními základy v Itálii, která nabízí svým
zaměstnancům příležitost konkrétně přispět a zanechat svou stopu na dalším rozvoji firmy.
Zkušenosti a dynamika: vítězný generační mix – Alfasigma zaměstnává cca 3 000 lidí, kteří každý
den pracují na výrobě nejkvalitnějších produktů a kteří hledají řešení klíčových výzev. 58,7 %
zaměstnanců jsou muži, 41,3 % jsou ženy. Téměř polovině zaměstnanců (44,6 %) je více než 50 let,
35,9 % spadá do věkové skupiny 41-50 let a 16,6 % je mezi 31 a 40 lety. Pouze 2,9 % zaměstnanců
je mladších 30 let, z nichž 273 jsou mileniálové (19,5 % z této skupiny). Z celkového počtu všech
zaměstnanců tvoří italští zaměstnanci 46,7 %, zatímco 53,3 % zaměstnanců pracuje v zahraničích
kancelářích.
Hodnota lidských zdrojů, firemní přínos – lidské zdroje jsou rozvíjeny prostřednictvím firemních
vzdělávacích procesů, čímž si zaměstnanci upevňují a neustále zlepšují své dovednosti. Pozornost
je věnována školení zaměstnanců na všech úrovních a v každé zemi, které významně přispívá k
růstu společnosti a je přínosem v péči o pacienty.
Hodnoty a Leadership Model (Model vedení) – Vytrvalost, Vášeň a Integrita: to jsou hodnoty,
kterými se řídí naše společnost. Identifikovali jsme soubor pěti ideálních forem jednání shrnutých v
Leadership Modelu.
•
•
•
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Jednat týmově
Podporovat inovace
Komunikovat jasně
Dělat správné věci
Poskytovat hodnotu lidem

Komunikace a vztahy s médii
Biagio Oppi, vedoucí korporátní komunikace a mediálních vztahů.
Telefon: +39 338 6352349 | E-mail: biagio.oppi@alfasigma.com
Firemní web (v současné době prochází restrukturalizací) je www.alfasigma.com
Komunikace – Adnkronos
Telefon: +39 06 5807501 | E-mail: comunicazione.media@adnkronos.com
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