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Waarom is Amgen

een Great Place to Work voor jou?
Amgen creëert een veilige en open omgeving
voor alle medewerkers,
waar je je beschermd voelt.
Vindt de gezondheid van zijn werknemers en
de balans tussen werk en privé erg belangrijk.

Science based en oprecht interesse in de mensen.
Voortrekkersrol als het gaat om het leveren van
een totaaloplossing in plaats van alleen het medicijn.
Geweldige missie, geweldige waarden, geweldige producten,
geweldige mensen, een geweldige beloning voor je prestaties.
Je werkt met authentieke professionals met dezelfde visie.
Ik kan bij Amgen mezelf zijn en word gewaardeerd.

Een dynamische omgeving
waar geweldige mensen werken aan hetzelfde doel,
welke ons verbindt, om patiënten
beter te kunnen helpen.
De geweldige collega’s en de collectieve passie
voor het verbeteren van de levens van onze patiënten.
Door de doorgroeimogelijkheden.
Fijne collega’s en een geweldige cultuur!
Amgen biedt mij een hele goede work-life balance.
We krijgen veel waardering en Amgen biedt ons
mogelijkheden voor persoonlijke groei.
Antwoorden poll-vraag aan Amgen Nederland team - augustus 2020
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‘Ik voel dat Amgen me erkent en
waardeert om wie ik ben. Dat is
niet vanzelfsprekend en daar
ben ik Amgen dankbaar voor’.

Het is een eer sinds kort deel uit te maken van het Amgen-team in Nederland en zo bij te dragen
aan het verwezenlijken van de visie om succesvolle behandelingen voor patiënten te leveren. Ik
geloof volledig in dit doel en kijk ernaar uit om hier samen met mijn nieuwe collega’s invulling
aan te geven.
Wij maken geen onderscheid in de ziekten die we bestrijden met onze geneesmiddelen en oplossingen.
We kennen allemaal moeders, tantes en grootouders die lijden aan botontkalking. We hebben allemaal
vaders, vrienden en collega’s die worstelen met hart- en vaatziekten. En helaas worden we allemaal
geconfronteerd met kanker in onze omgeving. Vrouwen, mannen en kinderen die vechten voor hun
leven, of alles geven om nog zo veel en zo lang mogelijk door te kunnen. Hieraan bijdragen is waarom ik
bij Amgen werk. Amgen en ik zijn erop gebrand een verschil te maken. Om ervoor te zorgen dat er morgen
meer mogelijkheden zijn dan vandaag. Een grote groep mensen met ernstige ziekten rekent op ons.
Zoals Amgen betrokken is bij patiënten, zo is ze ook betrokken bij haar eigen mensen. Ze zorgt voor
hen en gelooft in hen, ongeacht wie of wat ze zijn. ‘Diversiteit, Inclusie & Erbij Horen’ staat hoog op de
agenda van onze leiders, waaronder ikzelf. Dat is natuurlijk niet alleen een kwestie van praten, maar
vooral van doen. Zo sprak onze CEO zich duidelijk en openlijk uit tegen racisme na het overlijden van
George Floyd en tijdens het hieruit volgende geweld in de Verenigde Staten.
Zelf heb ik heb het privilege om te mogen werken met collega’s met diverse achtergronden, afkomsten
en ervaringen. De verschillen tussen ons maken ons sterker. Een wijs collega zei eens: “Diversiteit
betekent dat iedereen aan tafel mag zitten, inclusie betekent dat iedereen een stem heeft en erbij
horen wil zeggen dat ieders stem ook oprecht gehoord wordt.” Ik voel dat Amgen me erkent en
waardeert om wie ik ben. Dat is niet vanzelfsprekend en daar ben ik Amgen dankbaar voor. Ik doe
mijn best deze waarde op mijn beurt uit te dragen. Ik geloof dat beslissingen beter zijn als ze op basis
van verschillende perspectieven genomen worden.
Ik ervaar Amgen absoluut als een Great Place to Work. Allereerst omdat we patiënten helpen. En ten
tweede omdat we dit doen met elkaar, met behulp van de unieke talenten van ieder van onze mensen.
Samen maken we het verschil. Laten we daarbij vooral onthouden om al doende te genieten.
Sara McCabe
General Manager Amgen Nederland
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Funfacts
19
vacatures

15
nieuwe
collega’s

2.685
connecties
op LinkedIn
Amgen
Netherlands

in 2020 gestart

geopend in 2020
bij Amgen
Nederland

We zijn met
116 in ons
team, waarvan
66 vrouwen

In de eerste helft
van 2019 zijn er 7.463
belegde broodjes
verkocht, dit jaar
slechts 3.796

In de eerste helft
van dit jaar gingen er

128 zakken koffie
In 2020
hebben wij
67.769 patienten
geholpen met onze
geneesmiddelen

minder in de koffiemachines dan
vorig jaar
Er zijn in 2020

6 Amgen
baby’s geboren:
4 jongetjes
en 2 meisjes

Onze speelgoedinzamelings
actie heeft 500
kinderen blij
gemaakt

20%
van onze leaseauto’s zijn nu al elektrisch
en dat worden
er steeds meer
Wij hebben

59 nieuwe
stamceldonoren
geworven tijdens
onze Matchis
Impact Day
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Favorieten
VERSCHIL
We maken het verschil in het beter maken van patiënten
of juist voorkomen dat ze ziek worden via het succesvoller
maken van behandelingen. Dat is onze kracht. We kijken niet
alleen naar geneesmiddelen maar naar totaaloplossingen.
Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor zorg aan huis en zorgen we
ook goed voor elkaar.

UNIEK
Artsen richten zich op het beter maken van mensen. Wij onder
steunen ze in het verbeteren van de zorgprocessen en de
beleving van patiënten hierin. Uniek aan Amgen is dat wij
zelf zorgpaden in ziekenhuizen of zorginstellingen helpen
te verbeteren. Zodoende maken we samen de patiënt en de
zorg weer een stukje beter.

SLIM
Slimmere zorg is ook het verplaatsen van zorg naar huis. Met
name nu, tijdens COVID-19, is dit een goed alternatief. Dankzij
onze thuiszorgprogramma’s kunnen onze patiënten thuisblijven
en kunnen zorgverleners de patiënt op afstand monitoren. Wij
bieden ondersteuning waar nodig. Zo helpen we patiënten
bijvoorbeeld met video-instructies om hun medicijnen te
gebruiken. #slimmerezorg #shiftingcareclosertohome

GAAF
Voorkomen is beter dan genezen, dat weet iedereen. Maar
voorspellen dat iemand een ziekte krijgt, of voorspellen dat
een bepaald medicijn bij iemand werkt, dat kan niet iedereen.
Amgen is erop gebrand hiervoor oplossingen te vinden en
investeert jaarlijks vele miljoenen om deze kennis verder uit
te bouwen.

SAMEN ZIJN WE EEN

EUREKA
Amgen is een pionier als het gaat om de ontwikkeling van
baanbrekende biologische geneesmiddelen. Mensen met
ziekten waarvoor nog geen geneesmiddel bestaat blijven
hoopvol naar ons en onze ontdekkingen voor toekomstige
medicijnen kijken. #biologyfirst #greatpipeline

GREAT PLACE
TO WORK

NIEUW: DIVERSITY, INCLUSION & BELONGING
Diversity, Inclusion & Belonging is al jaren een prioriteit van
Amgen en speelt een belangrijke rol in onze kernwaarden.
Inmiddels is er ook een Council die waarborgt dat iedereen
zichzelf kan zijn, zich geaccepteerd voelt en ook oprecht
gehoord wordt. We brengen dit in de praktijk in de samenwerking met elkaar en richting onze patiënten, klanten en
andere belanghebbenden.
GEZONDE VOEDING
op de werkvloer &
gezond bewegen
via Amgen FIT
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“We are responsible
for a sustainable tomorrow”
Amgen spant zich in om, samen met haar partners en leveranciers, de geneesmiddelen
sector verder te verduurzamen. Hierbij kijken we niet alleen naar alle fasen van
een geneesmiddel, maar ook naar de verduurzaming van de gehele gezondheidszorg.
Onderstaand een aantal voorbeelden die een positieve bijdrage leveren
aan het milieu en de samenleving.
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DENNIS HAS COME
A LONG WAY IN 40 YEARS.
SO HAS AMGEN.

In 40 jaar tijd is Amgen uitgegroeid van een klein team in
Californië (USA) naar een wereldleider in de biotechnologie
in ongeveer 100 landen. Sinds 1997 verpakken, distribueren
en verkopen wij in Nederland innovatieve biotech medicijnen
voor patiënten met ernstige ziekten. Altijd met als doel om
de waarde voor patiënten te vergroten en hen te helpen aan
een betere gezondheid. Ook in deze spannende tijden gezien
COVID-19.
#DennisIsBiotech #WeAreBiotech
BEZOEK ONS OP AMGEN.NL

SAMEN ZIJN WE EEN GREAT PLACE TO WORK 7

SAMEN ZIJN WE EEN GREAT PLACE TO WORK

