Δελτίο Τύπου
Η AbbVie ανάμεσα στις 10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον, στην Ελλάδα, για έβδομη συνεχή χρονιά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021. Η AbbVie αναδεικνύεται από τον Οργανισμό Great Place to Work®
Hellas, μία από τις 10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στην κατηγορία
50 - 250 εργαζομένων, στην Ελλάδα. Η φετινή έβδομη θέση, είναι η έβδομη συνεχής
επιβράβευση από το Great Place to Work®, και αναδεικνύει τη σταθερή αφοσίωση της
AbbVie στη δημιουργία και στη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο
στηρίζεται διαχρονικά στο πνεύμα συνεργασίας, στον αμοιβαίο σεβασμό και στον
ενθουσιασμό όλων των εργαζομένων.
Η αξιολόγηση των εταιρειών προκύπτει από τις απαντήσεις των εργαζομένων σ’ ένα
μελετημένο ερωτηματολόγιο (Trust Index©) σχετικά με τα προγράμματα και τις πολιτικές
της εταιρείας καθώς και τις απόψεις των εργαζομένων σε καίρια πεδία όπως η αξιοπιστία,
ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια, η συντροφικότητα.
Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την AbbVie ώστε όλοι οι
εργαζόμενοι, σε όποιο επίπεδο της ιεραρχίας ή ευθύνης, να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην πρόοδο της εταιρείας. Το κλίμα εμπιστοσύνης, αισιοδοξίας και εξωστρέφειας των
ανθρώπων και οι αμετάβλητες σταθερές αξίες της AbbVie αποτελούν το κλειδί για την
ανακάλυψη νέων, σύγχρονων τρόπων εργασίας, υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, η AbbVie ενσωμάτωσε στον τρόπο εργασίας της όλα τα καινοτόμα
ψηφιακά εργαλεία, γεφυρώνοντας τη φυσική απόσταση και διευκολύνοντας την
προσβασιμότητα των εργαζομένων από το σπίτι, ώστε να διατηρηθεί η συνεκτικότητα της
ομάδας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στους χώρους
των γραφείων και τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα προστασίας κατά της COVID-19,
ώστε να αισθάνονται ασφαλείς όσοι εργαζόμενοι δούλευαν στο γραφείο.
Ο κ. Θωμάς Κούγκουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της AbbVie, σημειώνει ότι:
«Είμαστε μία ομάδα, με έναν προορισμό, τον άνθρωπο και την καλύτερη ποιότητα ζωής του.
Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη αξία μας η οποία σε συνδυασμό με την καινοτόμο φιλοσοφία
μάς έχουν χαρίσει, μέχρι σήμερα, πολλές επιτυχίες. Δεν σταματάμε όμως εδώ, συνεχίζουμε
να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες γιατί η δύναμή μας ξεκινάει από τους ανθρώπους μας,
τους οποίους στηρίζουμε με πάθος και οι οποίοι νιώθοντας σιγουριά σ’ ένα περιβάλλον
ασφαλές και αισιόδοξο, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, για την υγεία όλων των ανθρώπων.
Είμαστε περήφανοι που εργαζόμαστε στην AbbVie και απολαμβάνουμε ίσες ευκαιρίες,
σεβασμό και προοπτικές εξέλιξης. Είμαστε περήφανοι γιατί η καινοτομία, η αφοσίωση και ο
ενθουσιασμός στην εργασία μας συνεπάγεται μία καλύτερη ζωή για εκατομμύρια
ανθρώπους στον κόσμο».

GR-ABBV-210018

Σχετικά με την AbbVie
Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. Δέσμευσή
της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και
σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία της, τους
αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην καινοτομία, ώστε να βελτιώσει
σημαντικά τις θεραπείες σε πέντε τομείς, Ανοσολογία, Αιματολογία, Οφθαλμολογία, Νευρολογία και
Αισθητική Ιατρική. Περισσότεροι από 47.000 άνθρωποι της AbbVie εργάζονται καθημερινά σε όλον
τον κόσμο για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, παγκοσμίως.

GR-ABBV-210018

