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Teva nově mezi nejžádanějšími zaměstnavateli pro vysokoškolské
studenty v ČR
Třetí ročník průzkumu společnosti Univesum mezi studenty vysokých škol v České republice
ukázal na nové značky, které se stávají nejatraktivnějšími zaměstnavateli pro české
vysokoškoláky. V kategorii přírodních věd je touto novou značkou společnost Teva.
Ve zbrusu novém žebříčku Czech Republic’s Most Attractive Employers 2016, zveřejněném právě dnes
společností Universum, se Teva umístila na celkovém 11. místě v kategorii Přírodních věd a na 1. místě
jako “New entrant 2016” v této kategorii. Zajímavé jsou okolnosti tohoto prvenství: studenti sami přidali
Tevu na seznam hodnocených společností jako značku, která je pro ně z hlediska budoucího zaměstnání
nejatraktivnější.

Teva, jako člen globální izraelské skupiny, má v České republice dvě zastoupení - obchodní jednotku
v Praze a výrobní závod v Opavě – Komárově. Právě do výrobního závodu Teva Czech Industries s.r.o.
přichází v posledních letech velké množství absolventů vysokých škol, a to po předchozí spolupráci Tevy
přímo na půdě vysokých škol.
Teva se věnuje podpoře studentů nejen ve formě stáží, ale také aktivními přednáškami na těch vysokých
školách, odkud se rekrutují absolventi v oborech chemie, farmacie či příbuzných přírodních věd. Kariérní
růst, péče o talenty i nadstandardní ohodnocení - to jsou startovní podmínky pro každého studenta, který
chce v prostředí farmaceutické výroby dosáhnout na zajímavé mezinárodní projekty či výzkumné
programy Tevy jako světové jedničky v oblasti generických léčiv.

„Spolupráce se studenty vysokých i středních škol je pro nás velkou radostí a současně klíčovým
nástrojem, jak pro Tevu získávat talentované mladé lidi, kteří u nás vyrostou a vybudují zdravou
kariéru“, říká Marek Wojcikowski, generální ředitel Teva Czech Industries.
Také v letošním roce připravuje Teva své pravidelné prezentace na vysokých školách, a to nejen
v regionu, ale po celé České republice. Nejbližší akcí, které se Teva stala také partnerem, je pracovní
veletrh iKariéra, který odstartuje na VŠCHT v Praze a to 20. dubna. Stánek společnosti Teva zde bude po
celou dobu konání akce.
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O společnosti Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností. Usiluje o zlepšení
přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných generických léčiv,
stejně tak inovativních a brandových farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí. Společnost,
která má sídlo v Izraeli, je největším světovým výrobcem generických léčiv, jejíž globální portfolio zahrnuje více než
1000 molekul a která má přímé zastoupení ve více než 60 zemích. V rámci brandových léčiv se Teva zaměřuje oblast
onemocnění CNS, onkologie, léčbu bolesti, respiračních a ženských onemocnění a na biologické léčivé přípravky.
Teva má na 45 000 zaměstnanců po celém světě a v roce 2015 dosáhla tržeb ve výši 19,7 mld. USD.

O Teva Czech Industries
Společnost Teva Czech Industries s.r.o., dříve známá jako Galena, je významným farmaceutickým výrobcem s velmi
dlouhou historií. Její sídlo se nachází na severovýchodě České republiky v Opavě, Komárově. Ve svém širokém
portfoliu má generické léčivé přípravky – především antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipidemika,
antihypertenziva aj. - v podobě tablet, tobolek a kapalných lékových forem, dále také volně prodejné léky (OTC),
účinné farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. Produkty splňují uznávané standardy kvality a jsou exportovány
do řady zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy. Na úspěších společnosti a plnění náročných cílů se podílí
více než 1500 zaměstnanců. V r. 2006 se společnost stala součástí nadnárodní skupiny Teva. Roční výrobou přes 6
miliard tablet, 71 milionů želatinových tobolek a 116 mil balení cytostatik je Teva Czech Industries nejvýznamnějším
dodavatelem léčiv především pro americký trh.

