ONZE CULTUUR
Verander het leven van een stadsgenoot of iemand die aan de andere kant van het
land woont. Red het leven van iemand in een land aan de andere kant van de wereld.
Verbeter de levens van miljoenen mensen wereldwijd zodat zij gezonder worden dan ze
ooit hadden verwacht en dingen kunnen doen die ze nooit hadden durven dromen.
Dat doen we al meer dan 125 jaar. Help ons dit jaar nog beter te worden.

WERK DAT TELT
Wat is zinvol werk? Het is de wetenschap dat mensen over de hele wereld op ons en
onze producten vertrouwen en dat ze gezond genoeg zijn om alles uit elke fase van hun
leven te halen. Zinvol werk betekent een duurzame, positieve invloed op de gezondheid
van de wereld creëren.

INNOVATIECULTUUR
Goed is nooit goed genoeg. Wij streven naar het beste en willen steeds betere manieren
creëren om mensen te helpen gezonder te leven. Hoe koesteren wij deze innovatieve
spirit? Door verschillende perspectieven, expertises en ideeën te gebruiken om
nieuwe zorgmethodes te ontwikkelen. Het eindresultaat is een constante ontwikkeling
van unieke producten en oplossingen en een bedrijf dat zich met toonaangevende
wetenschap bezighoudt.

GROEI EN VOORUITGANG
Wij zetten ons in voor vooruitgang, zowel in oplossingen voor de gezondheidszorg
als in de levens en carrières van onze medewerkers. Ons wereldwijde werk op
veel terreinen van de gezondheidszorg biedt een stimulerende omgeving voor
onze medewerkers om carrièremogelijkheden, interesses en kansen te ontdekken.
We stimuleren en bevorderen deze groei door middel van training, begeleiding,
studiekostenvergoeding, ontwikkelingsprogramma's en meer. We bieden carrières vol
uitdagingen, lonend werk en persoonlijke en professionele groei.

INKOMEN EN WELZIJN
De beste en slimste werknemers weten ons te vinden; onze secundaire
arbeidsvoorwaarden, vergoedingsplannen en carrièremogelijkheden zijn ontwikkeld

om werknemers te helpen om zowel thuis als op het werk succesvol te zijn. Door onze
inzet om de beste mensen aan te trekken worden we gezien als de één van de beste
werkgevers voor vrouwen, starters en minderheidsgroepen.

