A BD új beruházása

BD Medical - Pharmaceutical Systems

A BD rövid bemutatása

A BD a gyógyszeres terápia eredményességének növelését, a fertőző betegségek
pontosabb és gyorsabb diagnosztizálását,
valamint az új gyógyszerek és oltóanyagok
kutatásának és felfedezésének támogatását
állítja működése középpontjába.
Az 1897-ben alapított vállalat székhelye
az USA-ban, a New Jersey állambeli
Franklin Lakes-ben található. A BD mintegy
28 ezer főt foglalkoztat a világ 50 országában.
Ügyfélkörét egészségügyi intézmények,

élettudományi kutatóintézetek, klinikai
laboratóriumok, valamint különféle ágazati
és lakossági felhasználók alkotják.
A BD célja: „Segítünk mindenkinek
egészségesen élni”. A BD elkötelezett
annak irányában, hogy kiváló teljesítményt
nyújtson az ügyfeleknek és a részvényeseknek, hozzájáruljon a társadalom jólétéhez
és kiemelkedő munkahelyet biztosítson az
alkalmazottak számára. Kiállunk a felelős
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi
elvek és gyakorlat mellett. A BD elkötelezett
a biztonságos és hatékony orvostechnológiai
termékek és szolgáltatások tervezése,
gyártása és forgalmazása iránt.

A beruházás
A BD vezető szerepet tölt be a gyógyszeripar minőségi, előretölthető
gyógyszer-bejuttató rendszerekkel (fecskendők, orron keresztüli gyógyszerbejuttató rendszerek, öninjekciós eszközök) történő ellátásában. Ezt a
korszerű üzemet előretölthető fecskendők gyártására hozzuk létre. Az
előretöltött fecskendőkben árusított gyógyszerek csökkentik a téves
gyógyszerbeadás és a szennyeződés veszélyét. A BD több mint 200
gyógyszeripari és biotechnológiai vállalattal dolgozik együtt.
Az előretölthető fecskendők piaca folyamatosan növekszik, ez azt jelenti,
hogy a BD hosszú időre tervezhet ezen a gyártóhelyen is.
A BD jelenleg 5 üzemben gyárt előretölthető fecskendőket: az Egyesült
Államokban, Franciaországban, Japánban, Mexikóban és az Egyesült
Királyságban. Az új üzem a Tatabánya-Környe Ipari Parkban,
Magyarország egyik legelső és legnagyobb ipari parkjában fog felépülni.
A BD tervei szerint ez a 100 millió eurós beruházás a következő 6 év
során mintegy 500 munkahelyet fog teremteni.
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A BD gyógyászati eszközöket,
berendezéseket és reagenseket gyártó
globális orvostechnológiai cég, amelynek
legfőbb célja a világon mindenütt az
emberek egészségi állapotának javítása.

Miért választotta a BD Magyarországot és Tatabánya/
Környe területét?
„Azért esett a választásunk Magyarországra,
mert közel fekszik termékeink európai
felvevőpiacaihoz, továbbá képzett
munkaerővel, felkészült alvállalkozókkal és
fejlett munkakultúrával rendelkezik”
– jelentette ki ALEXANDRE CONROY,
a BD Medical - Pharmaceutical Systems elnöke.

. az itt készített termékek nagyrészt az európai
piacokra kerülnek
. a város mélyen elkötelezett a hosszú távú és magas
minőségű ipari fejlődés és a munkahelyteremtés iránt
. a tatabányai ipari park az első és a legnagyobb ipari
park Magyarországon, mely számos nagy befektetőt
vonzott ide, például a Bridgestone-t, az AGC-t,
a Coloplastot és a Grundfost

A BD a közösségért
. A BD elkötelezett abban, hogy jó vállalati polgár legyen a világ mindazon közösségeiben, amelyekben létesítményekkel rendelkezik. Hosszú távra kívánunk berendezkedni itt, és jó szomszédként
akarunk integrálódni a közösségbe.

A BD vállalati
értéke

A BD büszke arra, hogy a
következőket kínálhatja

Cél:
Segítünk mindenkinek
egészségesen élni

. Hosszú távú beruházást, amely az előretöltött fecskendők piacának
növekedését szolgálja
. Minőségi ipari projektet, amely kíméli a környezetet, és korszerű
technológiával működő berendezéseket alkalmaz
. Minőségi munkahelyeket, megfelelő képzéssel és karrierlehetőségekkel;
különféle munkaköröket a magas képzettséget igénylő gépkezelőktől
az irányító és karbantartó feladatokig
. Folyamatos beruházást a munkatársakba: a BD elkötelezett a
magasan képzett dolgozók kiválasztása, fejlesztése és megtartása
iránt

Jövőkép:
Legyünk olyan szervezet,
amelyet a betegségek által
okozott szükségtelen szenvedés
és halálozás megszüntetése
tesz ismertté és ezáltal válik a
világ egyik legjobban teljesítő
vállalatává.
A legfőbb értékek:
. Tisztelettel kezeljük egymást
. Helyesen cselekszünk
. Mindig keressük a fejlődés
lehetőségét
. Elfogadjuk a személyes
felelősséget
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. képzett szakembergárda
. a szükséges minősítésekkel rendelkező alvállalkozók
. kiemelkedő munkakultúra
. céltudatos köztisztviselői testület, amely tisztában van
a termelőüzemekkel kapcsolatos követelményekkel
és ezek ellenőrzésével
. közelség az európai vevőkhöz és a BD Medical Pharmaceutical Systemsnek a franciaországi
Grenoble-ban található központjához
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Összegezve, a BD a következő érvek alapján választotta ezt a területet:

