Echipa Alfasigma
Alfasigma și-a desfășurat întotdeauna afacerea având angajații săi în centrul
preocupărilor, oferindu-le un mediu bazat pe respect și integritate. Compania
investește în educarea și calificarea personalului său, recrutând dintre tinerii
absolvenți de liceu și universitate, aceștia reprezentând aproximativ 90% dintre
membrii echipei. Fiind o companie internațională fondată în Italia, Alfasigma oferă
tuturor angajaților oportunitatea de a-și aduce o contribuție marcantă și de a-și
punea amprenta.
Experiență și dinamism, formula de succes prin contopirirea generațiilor – în
cele cinci sedii Alfasigma din Italia lucrează împreună zi de zi aproximativ 3000
de angajați pentru producția la cel mai înalt standard de calitate și la identificarea
celor mai bune soluții pentru provocările din domeniul sănătății. 31% dintre aceștia
sunt mileniali. Angajații italieni reprezintă 58,6% din întreaga echipă Alfasigma și
41,4% activează în celelalte birouri din străinătate. 44% dintre angajați fac parte
din forța de vânzări, 27% din echipa operațională, 6% reprezintă echipa de
cercetare și dezvoltare, iar 23% ocupă alte poziții.
Oamenii, o valoare mai presus de o resursă corporativă - sunt în continuă
perfecționare prin procese organizaționale de educare și instruire, ce le
consolidează și îmbunătățesc constant abilitățile și talentele, atât pe cele
profesionale, cât și pe cele interpersonale. O atenție deosebită este dedicată zonei
de training a personalului, la toate nivelurile, în fiecare țară, contribuind astfel la
creșterea companiei și a nivelului de îngrijire al pacienților.
Valorile noastre și modelul de leadership – Perseverență, Pasiune și
Integritate: acestea sunt valorile după care se ghidează compania, alături de o
serie de cinci de standarde comportamentale ideale, condensate în Modelul de
Leadership:
● a acționa cu spirit de echipă

●
●
●
●

a încuraja inovația
a comunica într-un mod clar
a face ceea ce trebuie și mai mult
a recunoaște valoarea oamenilor
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