СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Йерун Вайтес става генерален мениджър за направление „Лекарства
обща медицина“ за Централна и Югоизточна Европа на фармацевтичната
компания Sanofi

Йерун Вайтес е новият генерален мениджър за направление „Лекарства обща медицина“
на водещата фармацевтичната компания Sanofi за Централна и Югоизточна Европа. Той
ще управлява бизнеса на компанията в 13 държави в региона - България, Гърция,
Румъния, Молдова, Словения, Хърватска, Кипър, Сърбия, Македония, Черна Гора, Босна и
Херцеговина, Косово и Албания. Г-н Вайтес ще отговаря за разработването и въвеждането
на дългосрочни стратегически политики за развитие на бизнес направлението „Общи
лекарства“ на 13-те пазара, в унисон със заложените цели на компанията.
Назначението на Йерун Вайтес на настоящата позиция в Sanofi е в контекста на
реорганизацията на бизнес направлението „Лекарства обща медицина“ за Европа и
обединението на държавите в два нови клъстера - Централна и Югоизточна Европа,
оглавяван от г-н Вайтес и Североизточен, който включва Полша, Унгария, Чехия и
Словакия.
Поемайки новата си функция, Йерун Вайтес ще продължи да бъде управляващ директор
за България и координатор за всички бизнес направления на Sanofi за 9 държави България, Сърбия, Словения, Хърватска, Македония, Черна Гора, Босна и Херцеговина,
Косово и Албания. Тези позиции той заема от 2015 г., като отговаря за внедряването на
новия организационен модел в Sanofi, както и за подобряване на представянето на
компанията в региона.
Йерун Вайтес има повече от 20 години опит във фармацевтичния и биотехнологичен
сектор, натрупан в различни мултинационални компании като Bristol-Myers Squibb,
Organon, Pfizer, Biogen Idec и Genzyme. Работил е на различни международни позиции в
много терапевтични области, както и за разработването на стратегии за нови продукти и
бизнес развитие. Г-н Вайтес става част от екипа на Sanofi през 2010 г. като Старши
директор, Ръководител на направление Ренал – Европа, ръководещ стратегическия екип
за Европа. От 2014 г. до сега той бе генерален мениджър на Sanofi в България, а от
есента на 2015 г. и координатор на SECE MCO.
Йерун Вайтес има магистърска степен по икономика от Амстердамския университет, след
дипломна квалификация по оценка на здравни технологии от университета в Маастрихт и
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специализация в областта на маркетинга от Лионския университет.
За Sanofi
Sanofi, световен лидер в здравеопазването, открива, разработва и предлага терапевтични решения,
поставяйки в центъра на дейностите си потребностите на пациентите. Компанията е лидер по
продажби в България, като заема 4-то място и 3-то място сред иновативните компании в страната.
Структурата на Sanofi включва пет глобални бизнес направления: „Диабет и сърдечно-съдови
заболявание“, „Лекарства обща медицина и бързоразвиващи се пазари“, „Sanofi Genzyme“, „Sanofi
Pasteur“ и „Лекарства без лекарско предписание“. В България Sanofi се стреми да повиши качеството
на живот на българите, осигурявайки достъп до иновативни здравни терапии и предлагайки
диверсифицирано портфолио от фармацевтични продукти.
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