
Важко знайти 
важливiшу 
роботу нiж 
вiдкриття, якi 
змiнюють 
життя пацiєнтiв
Приєднyйтесь до 
нашої мiсiї 

Breakthroughs that change patients' 
lives.

Професiйнi 
Mожливостi для 
Бiженцiв y 
Компанiї 
Пфайзер (Pfizer)
Коли нас об’єднує спiльнa мета, ми здатнi 
на прекрасне. У Пфайзерi ми працюємо 
заради майбутнього медицини i здоров’я. 

Станьте частиною команди, яка включає 
спецiалiстiв iз медичних дослiджень, 
виробництва, фiнансової справи, 
маркетингу та багатьох iнших сфер. Наша 
мета - надати пацiєнтам лiки i вакцини, 
якi продовжують i покращують життя. 

Рiвнiсть є однiєю з наших цiнностей. Ми 
вiримо, що кожна людина має право бути 
побаченою, почутою i отримати 
допомогу. Тому ми постiйно шукаємо 
можливостi допомагати тим, хто цього 
потребує.  

Приєднайтеся до нас за допомогою цього QR коду

Детальн�ше про нас
pfizercareers.com/

Електронна пошта
RefugeeTalent@pfizer.com

https://pfizercareers.com/student-programs


Як подати документи?
Завiтайте на нашу сторiнку
www.pfizer.com/about/careers/pfizers-
refugee-leadership-initiative
Створiть або поновiть ваше резюме 
Ви можете скористатися нашим 
зразком.
Приєднайтеся до нашої групи для 
бiженцiв (Refugee Talent Community)
Таким чином Ви можете знайти ваканciї, 
якi пiдходять Вашому досвiду i знанням.
- Створiть рахунок
- Завантажте своє резюме
Перегляньте вiдкритi позицiї нa 
Пфайзерi
На pfizercareers.com Ви зможете 
переглянути та подати заявку на 
вакансiї, якi вiдповiдають Вашим 
iнтересам i навичкам. Обов’язково 
надiшлiть електронний лист на 
RefugeeTalent@pfizer.com, коли подаєте  
заявку на будь-яку позиц�ю.

Соцiальний пакет 
Охорона здоров'я

Медичний ощадний рахунок для вас i ваших 
утриманцiв
Залежно вiд Вашої рiчної зарплати, Пфайзер 
робить внесок на цей рахунок; Ви також можете 
робити власнi внески, якi не пiдлягають 
оподаткуванню до лiмiту 3600 долар�в США на рiк

Медичне, стоматологiчне та зорове 
страхування для Bас i Bаших утриманцiв

Медичне: UHC або Horizon
Cтоматолог�чне: Delta Dental
Зiр: Eye Med

Здоровий спосiб життя (Healthy Pfizer)
Отримайте до 500 доларiв США, виконуючи завдання, 
такi як оцiнка стану здоров’я, кiлькiсть крокiв за день, 
огляди лiкаря, профiлактику грипу тощо

Фiнансовий пакет
Пенсiя

Pfizer Savings Plan (401K): Компанiя додає 100% вiд 
перших 3% зарплати та 50% вiд наступних 3%
Roth IRA: Внесок iз вiдстроченими податками в розмiрi 6 
тисяч доларiв США щорiчно

Страхування життя
Базове страхування життя у розмiрi 1х щорiчної оплати
Додаткове страхування життя вiд 1 до 8 рiчних виплат
Покриття подружжя/сiмейного партнера
Покриття дiтей

Додатковi cкладов� пакету
Страхування вiд нещасних випадкiв
Страхування авто та житла 
Банкiвськi та iпотечн� дисконтнi програми
Знижки по догляду за дитиною
Страхування вiд критичних захворювань
Фiтнес-знижки
Захист особистої iнформацiї
Юридичнi послуги
Страхування домашнiх тварин
Програма VisionAccess (знижки на окуляри, лiнзи, 
лазерну хiрургiю тощо)
Програма усиновлення та сурогатного материнства
Доставка грудного молока
Пiдтримка продовження освiти
Програма догляду за дiтьми
Програма пiльг для тих, хто їздить до мiсця роботи
Здоровий спосiб життя (Healthy Pfizer)
Hагородa за вклад до Пфайзера (Pfizer Service Award)
Оплачувана i неоплачувана вiдпустка
Додаткова вiдпустка

Пiдтримка освiти
Вiдшкодовуємо до 10000 долар�в США за календарний 
рiк за низку витрат пов’язаних iз осв�тою в 
акредитованих установах
Пфайзер спiвпрацює з низкою установ, щоб надати 
нашим колегам можлив�сть безкоштовно навчатися за 
рiзними магiстерськими програмами
Конкурсна програма стипендiй на чотири роки 
навчання на бакалавратi для ваших дiтей. Ви можете 
подати заявку на отримання стипендiї протягом 
передостаннього року навчання вашої дитини в школi 
вiдповiдно до дат подачi заявок за програмою.

https://www.pfizer.com/about/careers/pfizers-refugee-leadership-initiative

