Sanofi oferece vagas de estágio
- Oportunidades permitem que estudantes universitários adquiram
experiência no ambiente empresarial São Paulo, 27 de março 2018 – A Sanofi está com inscrições abertas para o
processo de seleção de estagiários para suas unidades de São Paulo, Suzano e
Campinas. São 60 vagas para estudantes universitários para atuação em diversas
áreas da empresa, entre elas: Recursos Humanos, Marketing, Comercial, Suporte ao
Negócio, Finanças, Qualidade, Pesquisa Clínica, Planejamento Estratégico,
Comunicação, Logística, além de oportunidades nas plantas industriais de Suzano e
Campinas.
A proposta do estágio na Sanofi é proporcionar a complementação do ensino
acadêmico por meio da atuação prática, permitindo que os estudantes vivenciem este
aprendizado no ambiente empresarial. Com 4,7 mil colaboradores, a Sanofi é a maior
indústria do mercado farmacêutico brasileiro, considerando o faturamento líquido no
varejo, setor público, hospitais e clínicas. A empresa fabrica marcas consagradas e
atua em segmentos diversificados, como medicamentos isentos de prescrição,
vacinas, genéricos, medicamentos para doenças raras, oncologia, imunologia,
diabetes e doenças cardiovasculares, entre outras.
A empresa busca jovens talentos com habilidades pessoais específicas, como trabalho
em equipe, ação pela mudança e orientação para resultados. Além disso, os
candidatos devem ter inglês nível intermediário e previsão de conclusão de graduação
até julho de 2020. As inscrições podem ser feitas pelo site da Companhia de Estágios
(www.ciadeestagios.com.br) até o dia 31 de maio.

Sobre a Sanofi
A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos
uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos
doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para
combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com
doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas.
Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação
científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.
Este material é dirigido exclusivamente à imprensa especializada como fonte de
informação. Recomenda-se que o conteúdo não seja reproduzido integralmente. As
informações veiculadas neste documento têm caráter apenas informativo e não podem
substituir, em qualquer hipótese, as recomendações do médico ou farmacêutico nem
servir de subsídio para efetuar um diagnóstico médico ou estimular a automedicação.
O médico é o único profissional competente para prescrever o melhor tratamento para
o seu paciente.

