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Stratejik Yönlendirme ve Sorumluluk
2008’den bu yana Global Çe?itlilik & Dahiliyet Konseyi Sandoz’un çe?itlilik ve dahiliyet
konusunda yol gösterici bir güçtür ve çok çe?itli yeteneklere, kapsay?c? bir kültür in?a etmeye
ve yeteri kadar hizmet alamayan çe?itli hastalara hizmet etmek için pazarlama f?rsatlar?
belirlemeye yöneliktir. Global Çe?itlilik & Dahiliyet Konseyi; i? dünyas?nda çe?itlili?in
savunulmas?n? sözlü ifadeye dökerek en önemli liderlik, i?e al?m, e?itim, rehberlik ve
çe?itlilik programlar?m?z aras?ndan baz?lar?nda hem global hem de önemli baz? pazarlar
düzeyinde h?zl? bir ba?lang?ç yapmam?za yard?mc? olmaktad?r.
Global Çe?itlilik & Dahiliyet Konseyinin yaratt??? momentumun temeli üzerine
çal??malar?m?z? katarak birçok önemli pazar?m?zda Çe?itlilik & Dahiliyet Konseyleri a??
olu?turduk. Kendi Ülke Müdürlerinin deste?i ile bu konseyler çe?itlilik inisiyatiflerini uygulamak
amac?yla lokal olarak çal??maktad?r ve uygulamalar?m?z?n çal??anlar?m?z ve
hastalar?m?z?n menfaatlerine olmas?n? temin etmektedir.
Çe?itlilik yönündeki ilerlemelerimizi ölçmek üzere, h?rsl? hedefler içeren global ve lokal ülke
skor kartlar? geli?tirerek bu çabalar?n ba?ar?s?ndan her bir Ülke Müdürünü sorumlu tuttuk.

En ?yi Olmak En ?yileri Aram?za Katmay? Gerektirir
Vizyonumuz; çe?itlili?e de?er veren, kapsay?c? ve yüksek performansl? bir ortam?n
tohumlar?n? atarak en önde gelen jenerik ?irket olmakt?r. Stratejimiz; faaliyet gösterdi?imiz
160 ülkeden gelen, gerçekten çok farkl? özgeçmi?lere sahip ve yetenekli adaylardan olu?an
bir insan kayna?? yaratmak üzere dünya genelindeki i?e al?m çabalar?m?z? kald?raç
etkisiyle güçlendirmektir. Çok çe?itli yetenekleri bünyemize çekebilmek ve bünyemizde
tutabilmek, global yetenek sava??nda rekabet aç?s?ndan bizi en ileri seviyelere
ta??maktad?r.

Tam Potansiyellerine Ula?malar? ?çin Çal??anlar?m?z?
Güçlendirmek
Sadece en iyi çal??anlar? bulmakla yetinmek istemiyoruz, tüm çal??anlar?m?z?n kendi tam
potansiyellerine ula?mak için gereksinim duyduklar? rehberli?in ve kaynaklar?n
sa?land???ndan da emin olmak istiyoruz. Bu yolculuklar?nda çal??anlar?m?z? desteklemek
amac?yla liderlik geli?tirme inisiyatifleri olu?turduk. 2010 y?l?nda, yeni nesil liderler
yeti?tirmek üzere sürekli liderlik e?itimi sa?layan Sandoz Liderlik Deneyimi program?n? lanse
ettik. 2011 y?l?nda, kad?n insan kaynaklar?m?z? tan?mlay?p geli?tiren Sandoz’da Kad?nlar

(Women @ Sandoz) liderlik program?n? lanse ettik.
Profesyonel ili?kiler kurmak üzere her seviyedeki kad?n çal??anlar?m?za kariyer geli?im
deste?i ve araçlar? sunan Global Lider Kad?nlar adl? yeni çal??an a??m?z?n duyurusunu
yak?n zaman önce yapt?k.

Kapsay?c? bir Kültürün ?n?as? – Kurumsal bir Öncelik
ve Ki?isel Sorumluluk
Dünya genelindeki hastalar için fiyatlar? makul ve eri?ilebilir ilaçlar sa?lama hedefimizi
gerçekle?tirebilmek için, Sandoz her bir çal??an?n?n kat?l?m?n? istemektedir. Böylece tüm
çal??anlar?n, i? arkada?lar?n?n rehberlik, i?e al?m ve desteklenme süreçlerine kat?lmas?
beklenmektedir. Ayr?ca, en yeni çal??andan en k?demlisine, tüm çal??anlar birbirlerine
onurlu ve sayg?l? davranmakla yükümlüdür. Bu amaçla, yüksek performans kültürümüzü in?a
ederek sürdürebilmemizde kapsay?c? yönetim tarz?n?n önemine odaklanan bir program olan
Kapsay?c? Liderlik e?itimini geli?tirdik.
E?itime ilaveten; üç ayda bir yay?mlanan Çe?itlilik & Dahiliyet Bültenimiz, Connect isimli
çal??an dergimiz ve global Townhall toplant?lar?m?z vas?tas?yla çe?itlilik ve dahiliyet
konular?nda fark?nda yaratmaya ve te?vik edici olmaya odakland?k. 2011 y?l?ndan beri
dünyan?n her yerindeki programlar?m?za ve inisiyatiflerimize ???k tutan global Çe?itlilik &
Dahiliyet Y?ll?k Raporumuzu düzenlemekteyiz. Son olarak ise, 2008 y?l?ndan beri Sandoz
Geleneksel Çe?itlilik & Dahiliyet Ödülleri vas?tas?yla Çe?itlilik & Dahiliyet konusundaki
ba?ar?lar? taçland?rmaktay?z. Bu ödüller, çe?itlili?e ve dahiliyete yönelik bir ortam? te?vik
edici önemli katk?larda bulunan bir ekibe ve ki?iye verilmektedir.

Pazarda çe?itlili?i art?rarak i? hedeflerini yükseltmek
Hasta gruplar?m?z? ve bu gruplar?n çe?itli gereksinimlerini anlamaya kaynak yat?r?m?
yaparak, Sandoz global olarak hastalar?n yüksek kaliteli ve fiyat? makul ilaçlara eri?imini
art?rmak misyonunu daha iyi gerçekle?tirebilir. Lokal Çe?itlilik & Dahiliyet Pazarlama
programlar?, geleneksel pazar ara?t?rma yöntemlerinin normalde gözden kaç?rd??? hasta
popülasyonlar?na eri?memize yard?mc? olmaktad?r. Bugüne kadar; Avusturya’da,
Belçika’da, Brezilya’da, Kanada’da, Çin’de, M?s?r’da, Almanya’da, Hindistan’da, ?talya’da,
Rusya’da, Slovenya’da, Güney Afrika’da, Türkiye’de ve Amerika Birle?ik Devletleri’nde
Çe?itlilik & Dahiliyet programlar? geli?tirdik.
Ba?ar?l? olmak için gerekli bilgiye, becerilere ve dünya çap?nda eri?ime zaten sahip
oldu?umuz aç?k. ?imdiyse, olabilecek en geni? fikir, deneyim ve bak?? aç?s? yelpazesini
çizen bir kültür in?a ediyoruz. Önümüze bakt???m?zda, kurumsal kültürümüzün hedefi kendi
çe?itlili?ine s?k? s?k?ya sar?lmak ve ba?ar? için ekibimizin her bir üyesini güçlendirmektir.
Payla?t???m?z bu ba?l?l?k Sandoz’u gerçekten olabilece?inin en iyisi haline getirecektir.
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