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Ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας που σε κάνει να γίνεσαι 
καλύτερος και να ξεπερνάς τον εαυτό σου κάθε μέρα. Και 
το αναγνωρίζουμε. Και το κάνουμε με πρόγραμμα. Και σου 
δίνουμε όλα τα εφόδια για να εξελιχθείς. Αυτά προσφέρουμε 
στους 6.500 εργαζομένους μας. Και μας το αναγνωρίζουν. Γι’ 
αυτό και βραβευόμαστε.

 No1 Εργοδότης Επιλογής για το 2020

 5η συνεχόμενη χρονιά Κορυφαίος Εργοδότης 

Κάνε #join στο success story της Lidl Ελλάς και γίνε κι εσύ 
μέλος του #teamLidl.
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Ξεπέρασε τον εαυτό σου κάθε μέρα.

Ανακάλυψε μια νέα πρόκληση κάθε μέρα και 
νιώσε την ικανοποίηση του να γίνεσαι καλύ-
τερος/η και πιο αποτελεσματικός/ή.
Το δυναμικό περιβάλλον εργασίας και η 
κουλτούρα μας, ευνοεί την πρωτοβουλία, 
σου δίνει την ευκαιρία να αναλάβεις ευθύ-
νες και να πετύχεις τις φιλοδοξίες σου. 
Εδώ η προσπάθεια και η δουλειά σου θα 
αναγνωριστεί. Ένα είναι σίγουρο. Ότι έχεις 
εύφορο έδαφος για να ξεπεράσεις τον εαυ-
τό σου κάθε μέρα.

Μαζί πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Εδώ θα βρεις φιλικούς συναδέλφους κι ένα 
περιβάλλον που κυριαρχεί ο σεβασμός και 
η αλληλοεκτίμηση, ανεξαρτήτως θέσης και 
ρόλου. Δεν μένουμε στους τύπους και καλ-
λιεργούμε μια informal κουλτούρα. 
Πιστεύουμε στην ομαδικότητα, δουλεύου-
με μαζί για έναν κοινό σκοπό και υποστη-
ρίζουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι πιστεύουμε 
ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Γίνε κι εσύ 
μέρος του #teamLidl, βοήθησέ μας να πετύ-
χουμε τους στόχους μας κι έλα να γιορτά-
σουμε μαζί τις επιτυχίες μας.
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Μαζί μας μαθαίνεις κι εξελίσσεσαι.

Θα έχεις την ευκαιρία να ενισχύσεις τις 
επαγγελματικές σου δυνατότητες και να 
αποκτήσεις νέες εμπειρίες. Γιατί εδώ το εν-
νοούμε και το παρακινούμε. Οργανώνουμε 
και προσφέρουμε εξαιρετικά προγράμματα 
εκπαίδευσης σε όλους τους Lidlers. Πιστεύ-
ουμε ότι οι επαγγελματικές δυνατότητες 
δεν έχουν όρια - γι’ αυτό σε βοηθάμε να τις 
ενισχύσεις. Για να μπορείς να εξελιχθείς και 
να αναλάβεις και νέους ρόλους και περισσό-
τερες ευθύνες. Με λίγα λόγια, αποκτάς και 
γνώση και εμπειρία και εξελίσσεσαι μαζί μας. 

Γίνε μέρος του success story.

Γίνε κι εσύ μέρος του success story μας και δες 
τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας ομάδας που είναι 
στις top θέσεις της αγοράς. Τι σημαίνει να εργά-
ζεσαι σε έναν κορυφαίο εργοδότη που συνεχίζει 
να αναπτύσσεται και να κάνει τη διαφορά. Ση-
μαίνει ότι ανταμείβεσαι για τη δουλειά που κά-
νεις και κερδίζεις από τους καλύτερους μισθούς 
στην αγορά της λιανικής. Σημαίνει ότι μπορείς 
να νιώθεις σιγουριά και ασφάλεια κι έτσι να μη 
σε απασχολεί τίποτε άλλο πέρα από αυτά που 
έχουν πραγματικά σημασία.

Έλα στο #teamLidl και γίνε κι εσύ μέρος του 
success story. 

«Η σταθερή αναγνώρισή μας τα 5 τελευταία χρόνια ως Top Employer, 
εκ των οποίων τα 3 τελευταία και ως Employer of Choice (το 2020 ως 
Νο1 Employer of Choice), μας γεμίζει υπερηφάνια. Ταυτόχρονα, όμως, 
αποτελεί πρόκληση να προσφέρουμε κάθε χρόνο ένα ολοένα καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στους ανθρώπους μας. Ένα εργασιακό περιβάλ-
λον φιλικό, χωρίς διακρίσεις, με ισότητα και σεβασμό στη μοναδικότη-
τα, υποστηρίζοντας όμως ταυτόχρονα την ομαδική εργασία. Δίνουμε 
τις ευκαιρίες και τα εφόδια για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 
σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία. Και παρέχουμε υψη-
λές, άνω του µέσου όρου της αγοράς, απολαβές και ελκυστικές επιπλέ-
ον παροχές. Στόχος μας είναι να έχουμε ικανοποιημένους εργαζομέ-
νους και να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τα καλύτερα ταλέντα - και 
γι' αυτό εργαζόμαστε με όρεξη και ζήλο!» 

Νικολέττα Κολομπούρδα
Μέλος Διοίκησης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
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Είναι σαν να ανεβαίνεις 
στο πιο ψηλό βουνό. 

Οι νέοι 21-40 μας ανέδειξαν Νο1 Employer of Choice 2020 στη μεγαλύτερη έρευνα για την εργασία στην Ελλάδα, 
που διοργάνωσε το kariera.gr σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι η απόδειξη ότι κάτι κάνουμε καλά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

#xarisesena

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
team.lidl.gr

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μάθε περισσότερα στο team.lidl.gr/no1-employer-of-choice

Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Είναι το καλύτερο 
συναίσθημα.

Lidl Ελλάς

Έλα στο #teamLidl!
Πάνω από 6.500 άνθρωποι, 4 πε-
ριφέρειες και 227 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα. Και παρόλ’ 
αυτά, η αγαπημένη μας λέξη είναι 
το "μαζί". Μαζί πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας. (Και) μαζί μας εξελίσ-
σεσαι. Μαθαίνουμε ασταμάτητα, 
ξεπερνάμε τον εαυτό μας, χτίζουμε 
το μέλλον μας.

Στα HQs μας στη Θεσσαλονίκη & 
στα περιφερειακά γραφεία μας σε 
Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και 
Πάτρα.

Εδώ θα βρεις ευκαιρίες εξέλιξης 
για περισσότερους τομείς απα-
σχόλησης από ό,τι φαντάζεσαι: 
Οικονομικά, Λογιστικά, Αγορές, 
Logistics, Marketing, IT, HR κ.ά.  

Θέσεις εργασίας στους τομείς αυ-
τούς προκύπτουν στα κεντρικά 
γραφεία στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, 
αλλά και στα γραφεία των περιφε-
ρειών μας.

Στα 227 καταστήματα μας σε όλη 
την Ελλάδα.
Μπες στο #teamLidl: έλα στο σημείο 
όπου ερχόμαστε σε καθημερινή 

επαφή με τον πελάτη. Με σεβασμό, 
εκτίμηση και ομαδικότητα, δουλεύ-
ουμε μαζί για έναν κοινό σκοπό και 
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο. 

Εκτός από φιλικούς συναδέλφους, 
θα βρεις δυνατότητες ευέλικτης 
εργασίας σε πλήρη ή μερική απα-
σχόληση. 

Γίνε ο δικός μας ήρωας! Θα έχεις 
ένα από τα καλύτερα πακέτα παρο-
χών στο λιανικό εμπόριο.

Στα 5 Logistics Centers μας.

Η ραχοκοκαλιά της #LidlHellas. Είναι 
οι άνθρωποι που εργάζονται στις 
αποθήκες μας.

Γίνε κι εσύ η άμεση υποστήριξη που 
χρειαζόμαστε όλοι μας στα κατα-
στήματα. Θα δεις ότι εξελίσσουμε 
συνεχώς τις διαδικασίες ταξινόμη-
σης, μεταφοράς και ανακύκλωσης 
ξεπερνώντας τον εαυτό μας κάθε 
μέρα. Ώστε κάθε ένα από τα 2.500 
προϊόντα μας να φτάνει στον σω-
στό χρόνο στο σωστό ράφι σε όποια 
γωνιά της Ελλάδας βρισκόμαστε!

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο Καταναλωτικών 
Προϊόντων
Χρονολογία έναρξης: 
1999
Αριθμός εργαζομένων: 
Πάνω από 6.500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Lidl Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13
Τ.Κ.: 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:
800 111 3333 
(δωρεάν, εντός Ελλάδας)
E-mail: 
info@lidl.gr
Web address:
team.lidl.gr

SOCIAL MEDIA

 /company/lidl-hellas
 /lidlgr
 /lidl_hellas
 /lidlhellas
 /lidl_Hellas_

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://gr.linkedin.com/company/lidl-hellas
https://www.facebook.com/lidlgr/
https://www.instagram.com/lidl_hellas/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UC1-LpHG_48jKfsvSUSBcQug
https://twitter.com/Lidl_Hellas_
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