BIJ NOVARTIS BEHOREN VERZORGING EN GENEZING TOT ONZE
MISSIE ZODAT MENSEN LANGER EN GEZONDER KUNNEN LEVEN.
Ons doel: Het juiste medicijn ontwikkelen en toegang verschaffen voor de juiste
patiënt op het juiste moment. In 2015 kon Novartis wereldwijd 1 miljard patiënten
en in België 1 miljoen patiënten voorzien van medische zorgen.
Als wetenschappelijk onderbouwd en patiëntgericht gezondheidsbedrijf streven we
ernaar om wereldleider te zijn in drie groeiende domeinen in de gezondheidszorg:
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Deze drie leidende divisies worden ondersteund door onze wereldwijde onderzoeks- en ontwikkelingsdivisie, de
Novartis Institutes for Biomedical Research (NIBR), en een unit voor gecentraliseerde diensten, Novartis Business
Services (NBS), die verscheidene bedrijfsondersteunende diensten binnen de verschillende divisies samenbrengt.

Key Facts Wereldwijd

• Novartis stelt wereldwijd zowat 119.000 mensen te werk en is actief in meer dan 180 landen
• 18% van de verkoop (Novartis Group) wordt geherinvesteerd in onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen en medische apparatuur
• Er zijn meer dan 200 R&D projecten lopende, waarvan 137 in de farmaceutische afdeling
• Wij streven ernaar het welzijn van onze werknemers te promoten en steunen de samenleving door middel van vrijwilligerswerk en filantropische activiteiten

Novartis Group in België

• Meer dan 2.000 medewerkers werken voor de Novartis Group in België: Productie,
Distributie, Klinische Studies, Verkoop & Marketing en Ondersteunende Functies
• 100 medewerkers ondersteunen 150 klinische studies in 580 centra waarbij 2.500 patiënten
betrokken zijn
• Alcon-Couvreur N.V. is gevestigd in Puurs sinds 1977 en is ’s werelds grootste producent
van visco-elastische materialen en oogdruppels
dan
Meer

.d0ew0erk0ersde
2
or
me

p
en vo
werkartis Grou
v
No België
in

Vilvoorde

• Novartis Pharma
• Alcon
• Sandoz

Puurs

Alcon
Productie Site

Brussel

European
Public Affairs

