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Η Roche με λίγα λόγια… 

• Έδρα η Βασιλεία της Ελβετίας  

• Ιδρύθηκε το 1896 από τον Fritz Hoffmann-La Roche 

• 150 χώρες – 85.000 εργαζόμενοι 

• Η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο 

• Παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και διάθεση φαρμάκων για τη θεραπεία 
του καρκίνου 

• Ηγέτης στην παγκόσμια αγορά in vitro διαγνωστικών προϊόντων 

• Επένδυσε 8.7δις CHF σε έρευνα και ανάπτυξη το 2013 

• 2184 κλινικές μελέτες – 10δις CHF επένδυση το 2013 



Η Roche Hellas 

• 36 χρόνια παρουσίας στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

• Ανθρώπινο δυναμικό  περίπου 180 άτομα 

• Πρωτοποριακές θεραπευτικές λύσεις, εξατομικευμένη θεραπεία  

• Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα:  

– στην ογκολογία 

– στην ανοσολογία      

– στα λοιμώδη νοσήματα  

– στην οφθαλμολογία 

– στη νευροεπιστήμη 

• Επένδυση σε κλινικές μελέτες: 

– 2012: 32 κλινικές μελέτες – επένδυση 2,5 εκ. € 

– 2013: 31 κλινικές μελέτες – επένδυση 3 εκ. € 

 



Πρόσφατες Διακρίσεις 

 

 



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

 

• Children’s Walk – Υποστήριξη Παιδικών Χωριών 

SOS 

• Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανασφάλιστων Ασθενών 

• Roche Management Trainee Program 



Roche Management Trainee 
Program 
Σκοπός και στόχος προγράμματος 

• Πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής εξειδίκευσης για νέους απόφοιτους 

• Θεσμοθετήθηκε το 2013 και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το 
πρόγραμμα του 2014 με στόχο να γίνει best practice 

• Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της νέας γενιάς στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας και η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους για 
επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα ιδανικό, πολυεθνικό εργασιακό 
περιβάλλον  



Roche Management Trainee 
Program 
Υλοποίηση προγράμματος το 2013 

• Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013 

• Επιλέχθηκαν 10 νέοι απόφοιτοι με πολύ καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, από 
1392 συνολικά αιτήσεις 

• Διαδικασία επιλογής σε 3 στάδια: 

– CV screening 

– Κέντρα αξιολόγησης 

– Προσωπική συνέντευξη 

• Οι 10 trainees απασχολούνται σε διάφορα τμήματα: Finance, 
Market Access, HR, Marketing, Medical, Corporate 
Affairs, Quality 

 

 



Roche Management Trainee 
Program 
Το περιεχόμενο του προγράμματος 

• Induction training: Πλήρης εκπαίδευση των trainees για όλες 
τις δραστηριότητες, τα προϊόντα,  τα τμήματα και τις διαδικασίες της 
εταιρείας 

• Εξοικείωση με θέματα και πρακτικές του τμήματος τους 

• Εργασία και απόκτηση εμπειρίας στο αντικείμενό τους 

• Ανάληψη συγκεκριμένου project που καλούνται να φέρουν εις πέρας 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος 



Roche Management Trainee 
Program 
Εντυπώσεις από trainees και mentors 

• «Υπέροχο ταξίδι, υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχη εταιρία. Κάθε μέρα είναι και 
μία νέα πρόκληση»  Trainee 

• «Μία εξαιρετική εμπειρία που μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθώ ως 
άνθρωπος και ως επαγγελματίας»  Trainee 

• «Απολαμβάνω το mentoring. Έχω τη χαρά να βλέπω ένα δυνατό 
άνθρωπο στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Με  ευχαριστεί το γεγονός, 
ότι μπορώ να συμβάλλω σε μια θετική αρχή στη ζωή του»  Mentor 

• «Ένα πρόγραμμα που οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστεί. Με βοήθησε πολύ να 
αναπτύξω τις δεξιότητες μου στο people coaching και έφερε έναν 
αέρα φρεσκάδας και ανανέωσης στην εταιρεία»  Mentor 

 

 

 



Doing now what patients need next 


