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Novartis als wereldspeler

[1]

750 miljoen mensenlevens winnen aan kwaliteit dankzij onze geneesmiddelen

Samen voor anderen

Novartis heeft als missie het leven van miljoenen patiënten wereldwijd te verbeteren en te
verlengen. Dankzij innovatieve wetenschap en vooruitstrevende technologie. Zo zoeken we
naar oplossingen voor de uitdagingen die de moderne gezondheidszorg ons brengt. Vandaag
en morgen, samen met 119.000 collega’s.

Reimagining medicine
… dat is onze purpose. We gaan elke dag aan de slag met getalenteerde, gedreven en
verantwoordelijke mensen. In een cultuur die inspired, curious en unbossed is [2].
Onze medewerkers werken dan ook met energie, passie en creativiteit. Eigenschappen die
het toelaten om de uitdagingen in de gezondheidszorg van vandaag en morgen aan te gaan.
Onze cultuur is een essentieel onderdeel van wie we zijn. We proberen een omgeving te
creëren waarin mensen het beste van zichzelf kunnen geven. Nieuwe dingen proberen,
constant leren en plezier maken horen daarbij.
We streven er bovendien naar om vertrouwen op te bouwen in de maatschappij. Dat blijkt uit
de manier waarop we ons bedrijf leiden.

Rotsvast geloof in onze waarden
Iedereen handelt bovendien naar onze gedeelde waarden:

Innovation
Creatief nadenken over onze uitdagingen

Quality
Mensenlevens verbeteren en verlengen

Collaboration
Uiteenlopende perspectieven samenbrengen

Performance
Durven experimenteren op ethische manier

Courage
Opkomen voor je ideeën en geen uitdaging ontlopen

Integrity
Verantwoord zorgen voor patiënten en werknemers

Hart voor diversiteit en inclusie
Bij Novartis zorgen we ervoor dat ieders stem gehoord en gewaardeerd wordt. We willen
evenveel vrouwelijke als mannelijke managers. We streven naar talent van uiteenlopende
achtergronden. We maken komaf met de loonkloof. En LGBTI-werknemers vinden bij Novartis
een warme, respectvolle thuis.
Ontdek meer over Diversiteit en Inclusie bij Novartis [3]

Impact op talloze therapeutische domeinen
We onderzoeken, ontwikkelen en produceren baanbrekende producten voor onder andere:
cardiometabole aandoeningen: hart- en vaatziekten, diabetes,…
immunologie, hepatologie & dermatologie: hepatitis, levercirrose, met aandacht voor
reumatologie en transplantatie
musculoskeletale aandoeningen: spier- en botaandoeningen, zoals osteoporose
neurowetenschappen: multiple sclerose en migraine
oftalmologie: glaucoom, presbyopie, droge ogen, retina-aandoeningen
oncologie: borstkanker, sikkelanemie, CML, acute lymphoblastic leukemia,
melanomen,…
cel- en gentherapie
Daarnaast krijgen ook de digitale transformatie en de ontwikkeling van precisiegeneeskunde
onze volle aandacht.

Continu bijleren prikkelt tot innovatie
We geven onze medewerkers wereldwijd de kans om bij te leren en om zichzelf te
ontwikkelen. 100 leeruren per jaar voor iedere werknemer, dat is onze ambitie. Via het
Novartis Learning Institute bieden we 3500 virtuele opleidingen aan van 190 toonaangevende
universiteiten. Dat sluit naadloos aan op onze organisatiecultuur: inspired, curious, unbossed.
Ontdek meer over Learning & Development bij Novartis [4]

Facts
155 landen waar onze producten verkrijgbaar zijn
Meer dan 200 projecten in volle ontwikkeling
148 nationaliteiten werken bij ons aan een betere gezondheid
50 procent vrouwen, 50 procent mannen: onze workforce is in balans
Video:
Reimagine what you could do at Novartis [5]
Accordion Type:
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