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MSD tackar personalen med 3 extra
lediga dagar i jul
Dags att koppla av och hämta kraft
2020 har varit ett extraordinärt år. Pandemin har förändrat världen vi lever
och arbetar i - och krävt så mycket av oss alla; som föräldrar, vårdtagare och
naturligtvis som anställda vid MSD.
Mitt i detta har vi överträffat våra tillväxtmål, utvecklingen av hur vi arbetar
och hjälper våra kunder och stärker vår framtid, inte minst genom arbetet
med att avknoppa Organon & Co.

En av årets viktiga lärdomar är att vi måste ta hand om oss själva för att
kunna möta de krav vi ställs inför. Vi behöver få tid att vila, att röra oss, att
äta och att sova.
Därför har MDSs ledning beslutat att ge tre extra lediga dagar runt jul och
nyår för alla anställda i MSD i Sverige.
Vår förhoppning är att alla kommer att använda denna extra ledighet för att
ta hand om sig själva och sina nära och kära och komma tillbaka energisk för
ett nytt spännande år.
Sarah Aiosa,
VD, MSD i Sverige

Om MSD
Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag
och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och
göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare,
myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och
andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad
som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och
motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att
skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och
vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD
fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga,
behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och
Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta
forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök
www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.
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