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Channel VAS

Η Channel VAS (www.channelvas.
com) ξεκίνησε το 2012 από τον κο. 
Bassim Haidar και σήμερα είναι 
κορυφαία εταιρία παροχής data 
analytics και fintech υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες 
airtime credit, υπηρεσίες προστι-
θέμενης αξίας σε κινητά, μικρο-
δάνεια, δυνατότητες εξόφλησης 
προπληρωμένων υπηρεσιών σε 
παρόχους κινητής τηλεφωνίας και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε πε-
ρισσότερες από 42 χώρες σε Αφρι-
κή, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινι-
κή Αμερική. To 2020 συνεργάστηκε 
με 49 παρόχους κινητής τηλεφωνί-
ας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντάς 
τους στην παροχή δανείων ύψους 
12 εκατομμυρίων δολαρίων την 
ημέρα, σε 750 εκατομμύρια πελά-
τες τους. 
H Channel VAS δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση κυρίως σε αναπτυσσόμενες 
αγορές, καθώς στις περισσότερες 
από αυτές ο παραδοσιακός χρημα-
τοπιστωτικός τομέας, σε αντίθεση 
με τον τηλεπικοινωνιακό, δεν είναι 
άμεσα προσβάσιμος από μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού. Στόχος της 
Channel VAS είναι να γεφυρώσει 
αυτό το χάσμα της έλλειψης χρη-
ματοδότησης μέσα από εύχρηστες, 
καινοτόμες υπηρεσίες που κάνουν 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

σε αυτές τις χώρες ευκολότερη. Για 
να επιτευχθεί αυτό, η εταιρία έχει 
αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα 
επεξεργασίας δεδομένων και credit 
scoring, που της επιτρέπει να επε-
ξεργάζεται και να αναλύει big data 
με τον πιο ωφέλιμο τρόπο ώστε να 
παρέχει αποτελεσματικές λύσεις 
στους συνεργάτες της και να εκμε-
ταλλεύεται τις ευκαιρίες που προ-
σφέρει ένας διαρκώς διευρυνόμε-
νος τομέας όπως το Fintech.
Το παγκόσμιο επιχειρησιακό κέντρο 
της εταιρίας βρίσκεται στην Αθή-
να, στην περιοχή του Αμαρουσίου 
ενώ η οικονομική της έδρα παραμέ-
νει στο Dubai των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων. Οι εργαζόμενοι 
στην Ελλάδα σήμερα ξεπερνούν τα 
110 άτομα, περίπου το 1/2 του συ-
νολικού δυναμικού της Channel VAS 
παγκοσμίως. Η Channel VAS Ελλά-
δας αποτελείται κατά πλειοψηφία 
από το Technology Hub (Software 
Engineers & QA Engineers) καθώς 
και Credit Risk, Data Engineering 
και Machine Learning ομάδες που 
απαρτίζονται κυρίως από το εγχώ-
ριο ανθρώπινο δυναμικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να βλέπουν ανά πάσα στιγμή 
τις διαθέσιμες θέσεις εργασί-
ας στο site μας, στη διεύθυνση  
http://channelvas.com/jobs.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Fintech (Financial Technology)
Χρονολογία έναρξης: 
2015
Αριθμός εργαζομένων: 
220 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 16 & Χαλεπά
Τηλ.:
211 1060335
E-mail: 
hr@channelvas.com
Web address:
www.channelvas.com

SOCIAL MEDIA

 /ChannelVAS 
 /company/channelvas

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Vodacom CEO Awards 
Business Partner of the year, 
2019 

https://www.facebook.com/ChannelVAS
https://www.linkedin.com/company/channelvas/

