
De medewerkers van Alfasigma 

Alfasigma heeft veel aandacht voor zijn medewerkers. Wederzijds respect en individuele integriteit zijn 
de bouwstenen van de werkomgeving. Alfasigma investeert in opleidingen voor de bestaande 
medewerkers en hecht belang aan het aanwerven van  pas afgestudeerde medewerkers. Deze laatste 
groep maakt ongeveer 90% uit van het totale personeelsbestand. Alfasigma is een international bedrijf 
dat stevig verankerd is in Italië.  Bij Alfasigma is het essentieel dat medewerkers concreet kunnen 
bijdragen en hun stempel kunnen drukken op het uiteindelijke resultaat van hun werk.  

Ervaring en Energie: een winnende generatiemix — De vijf Alfasigma-vestigingen in Italië hebben 
ongeveer 3.000 mensen in dienst die dag in dag uit streven naar het ontwikkelen en produceren van 
producten van de hoogste kwaliteit. Van deze 3000 medewerkers is 31% millennial. Italiaanse 
medewerkers vertegenwoordigen 58,6% van de totale groep, terwijl 41,4% in de buitenlandse 
vestigingen actief is. 44% van alle medewerkers behoort tot het verkoopsteam, 27% tot Operations, 6% 
tot R&D en 23% werkt in andere functies. 

Menselijk kapitaal, een belangrijke asset — Het menselijk potentieel wordt versterkt door het beter 
leren kennen van de organisatorische processen. Daarnaast is er veel aandacht voor het verbeteren van 
de hard en softe skills. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de opleiding van het personeel op alle 
niveaus en in elk land, waardoor de patiëntenzorg verbetert en het bedrijf verder groeit.  

Waarden & Leadership Model — Doorzettingsvermogen, Passie en Integriteit: deze waarden 
vormen een gids voor iederen binnen het bedrijf. Bovendien bevat het Leadership Model 5 pijlers die 
als basis dienen voor de dagelijke activiteiten: 

 Groepsgeest
 Stimuleer Vernieuwing
 Communiceer duidelijk
 Doe wat je moet doen en meer
 Waardeer mensen
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