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Ontwikkeling van medewerkers
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Binnen Novartis leggen we nadruk op het identificeren van talent en de ontwikkeling van onze
medewerkers. We hebben high performing teams met individuele talenten op elk niveau in
onze organisatie. Dit is een voorwaarde om ons bedrijf te laten groeien en om beter te
presteren dan de concurrentie. Een gedegen ontwikkelingstraject voor medewerkers draagt
bij aan de toewijding en betrokkenheid van onze mensen.
Als onderdeel van dit beleid leidt Novartis haar artsenbezoekers (productspecialisten) op tot
hoogwaardig gekwalificeerde gesprekspartners, die voldoen aan de kwaliteitseisen die
Farmeduca [2]stelt en toetst. Novartis vindt het van belang dat haar klanten betrouwbaar en
deskundig advies krijgen.
Wij nemen het herkennen van talent serieus en besteden veel aandacht aan het ontwikkelen
van teams en talenten. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling.
Het is de verantwoordelijkheid van de lijnmanager de prestatie te beoordelen, en richting en
coaching te geven. Beiden krijgen ondersteuning van hun HR Business Partner.

Training en opleiding
Kijkend naar de toekomst wil Novartis de beste talenten aantrekken en hen met succes aan
ons bedrijf verbinden. Daarom is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers van het grootste belang. Dankzij efficiënte trainingen en feedbackinstrumenten
kunnen medewerkers actief hun carrière beheren en professioneel en persoonlijk groeien.

Langetermijndoelen
Novartis medewerkers streven middellange- en langetermijncarrièredoelen na in nauw
overleg met hun leidinggevenden en HR Business Partner en op basis van goed
gedefinieerde ontwikkelings- en opleidingsplannen. Want specifieke feedback en coaching,
gericht netwerken en een open uitwisseling van ervaringen met collega's vormen de basis
voor een succesvolle carrière.
Met op maat gemaakte interne en externe opleidingsprogramma’s bereiden we onze
medewerkers en managers voor op veeleisende taken en toekomstige rollen. Interactief leren
en het verwerven van kennis op basis van praktische ervaring staan hierbij op de voorgrond.
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