
 

 

Ľudia v spoločnosti Alfasigma 
 
 
Spoločnosť Alfasigma nielen podniká a riadi svoje obchodné činnosti, ale zároveň venuje veľkú pozornosť 
svojim zamestnancom a zaisťuje im prostredie postavené na vzájomnom rešpekte a individuálnej 
integrite. Spoločnosť Alfasigma investuje energiu a prostriedky do školení a kvalifikácie svojich 
zamestnancov. Absolventi stredných škôl a vysokých škôl tvoria viac ako 90% celej pracovnej sily 
spoločnosti. Alfasigma je medzinárodná spoločnosť so solídnymi základmi v Taliansku, ktorá ponúka 
svojim zamestnancom príležitosť konkrétnej prispieť  a zanechať svoju stopu na ďalšom rozvoji firmy. 
 
Skúsenosti a dynamika: víťazný generačný mix – päť talianskych kancelárií Alfasigma zamestnáva okolo 
3 000 ľudí, ktorí každý deň pracujú na výrobe najkvalitnejších produktov a ktorí hľadajú riešenia 
kľúčových zdravotných výziev. 58,7 % zamestnancov sú muži, 41,3 % sú ženy. Takmer polovica 
zamestnancov (44,6 %) má viac ako 50 rokov, 35,9 % spadá do vekovej skupiny 41-50 rokov a 16,6 % má 
31 – 40 rokov. Iba 2,9 % zamestnancov má menej ako 30 rokov a 273 je mileniálov (19,5 % z tejto skupiny). 
Z celkového počtu všetkých zamestnancov tvoria talianski zamestnanci 46,7 %, zatiaľ čo 53,3 % pracuje v 
zahraničných kanceláriách. 
 
Hodnota ľudských zdrojov, firemný prínos – ľudské zdroje sú rozvíjané a zdokonaľované   
prostredníctvom firemných vzdelávacích procesov, čím si zamestnanci upevňujú a neustále zlepšujú svoje 
„tvrdé“ a „mäkké“ schopnosti (hard skills and soft skills). Pozornosť je venovaná školeniu zamestnancov 
na všetkých úrovniach a v každej krajine, ktoré významne prispieva k rastu spoločnosti a je prínosom v 
starostlivosti o pacientov.  
 
Hodnoty a Leadership Model (Model vedení) – Vytrvalosť, Vášeň a Integrita: to sú hodnoty, ktorými sa 
riadi naša spoločnosť. Identifikovali sme súbor piatich individuálnych foriem správania zhrnutých v 
Leadership Modelu. 
 
• Jednať tímovo 
• Podporovať inovácie 
• Jasne a celkom zreteľne komunikovať 
• Urobiť správnu vec a niečo naviac 
• Poskytovať hodnotu ľuďom 
 
 
Komunikácia a vzťahy s médiami 
Biagio Oppi, vedúci korporátnej komunikácie a mediálnych vzťahov 
Telefón: +39 338 6352349 | E-mail: biagio.oppi@alfasigma.com  
Firemný web (v súčasnej dobe prechádza reštrukturalizáciou) je www.alfasigma.com  
 
Komunikácia – Adnkronos 
Telefón: +39 06 5807501 | E-mail: comunicazione.media@adnkronos.com  
 
Posledná aktualizácia, jún 2020. 
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