MSD “Çalışan Anneler İçin En İyi 100 Şirket” Listesinde
17 Eylül 2013, Whitehouse Station, N.J. — Dünyanın en büyük ikinci ilaç şirketi olan MSD,
2013 yılında da “Çalışan Anneler İçin En İyi 100 Şirket” listesinde yer aldı. Working Mother
(Çalışan Anne) dergisi tarafından her yıl açıklanan listede, çalışan anneler için olumlu
koşullar sunan ve onların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayan çalışmalar yapan
şirketler yer alıyor. MSD, 26 yıldan beri listedeki yerini koruyor.
26 yılını geride bırakan listede 2013 yılında bir kez daha onurlandırılan MSD, kadınların
temsili, ücretlendirme, çocuk bakımı, izin, aile dostu programlar ve şirket kültürü dâhil
gelişime yönelik işyeri programları gerçekleştirmesiyle tanınan 100 şirket arasında yer alıyor.
MSD’nin Çeşitlilikten Sorumlu Genel Müdürü ve Üst Düzey Yetenek Lideri Dottie Brienza,
konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu listede yer almamız, MSD’nin çalışan anne ve babalar ve
başkalarına bakmakla yükümlü olanlar dahil tüm çalışanların iş ve yaşamı etkin bir şekilde
dengeleyebilmelerini, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmelerini ve mesleki hedeflerine
ulaşabilmelerini sağlayan bir ortam yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların
ödüllendirilmesi anlamına geliyor.”
MSD çalışanlarına sağlık ve refah seviyelerini yükseltmek üzere çok sayıda araç, program ve
kaynak sağlıyor ve esnek çalışma düzenlemeleri sunuyor. Bu düzenlemeler arasında esnek
saatler, iş rotasyonu, iş paylaşım programları, çocuk bakım merkezleri, bakmakla yükümlü
olunan kişilerin bakımına yönelik çözümler, bir üniversite koçu, bir özel ihtiyaç programı ve
hasta yakınlarına yönelik online destek gibi olanaklar yer alıyor.
En İyi 100 Şirket listesine Working Mother dergisinin http://www.workingmother.com adresi
üzerinden ulaşılabilir.
MSD hakkında
Dünyanın en büyük ikinci sağlık kuruluşu olan MSD, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak bilinen
MSD, reçeteli ilaçlar, aşılar, biyolojik tedaviler, tüketici ürünleri ve hayvan sağlığı dahil geniş
bir yelpazede sahip olduğu portföyü ile 140 ülkede yaratıcı sağlık çözümleri sunmak üzere
faaliyet göstermektedir. Sağlığa erişimi artırmaya yönelik kararlılığını, gelişmiş kural, program

ve işbirlikleri uygulamaları ile ortaya koyan MSD, Türkiye’de de hastaların yenilikçi ilaçlarla
sağlığa

erişimleri

için

çalışmalarına

devam

etmektedir.

www.msd.com.tr ve www.merck.com.
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