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Best Youth employment initiative – Gold HR Award 2019
Excellence in Leadership
Development – Silver HR
Awards 2019
Best Bank - Ελλάδα,
2016,2017,2018,2019 & 2020
από Global Finance
Best Retail Bank - Ελλάδα,
2016,2017,2018,2019 & 2020
από το World Finance
Best Consumer Digital Bank
- Ελλάδα, για το 2020 από
Global Finance
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Ο 'Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες. Με
επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζουμε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες ενώ
παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, φροντίζουμε ώστε οι
εργαζόμενοί μας να ζουν, συνεργάζονται και δημιουργούν σε έναν
οργανισμό μάθησης. Σε αυτό το
πλαίσιο, η εκπαίδευση παραμένει
δυνατά στο DNA μας και δίνουμε
ευκαιρίες για συνεχή μάθηση μέσα
από πλατφόρμες διεθνούς κύρους.
Όλοι οι εργαζόμενοί μας, μέσω
της LinkedIn Learning έχουν πρόσβαση σε πάνω από 8.000 μαθήματα! Με ευρεία θεματολογία σε
περιοχές όπως Business Analysis &
Strategy, Business software & tools,
Data analysis, AI & Machine learning,
Software
development,
Teams
Collaboration, Digital marketing,
Agile Project management, Wellbeing & mindfulness, και πολλές
ακόμα, εύκολα μπορεί κάποιος να
εμβαθύνει στις Ανθρώπινες και Τεχνικές δεξιότητες που χρειάζεται
για να αντιμετωπίσει τα νέα εργασιακά δεδομένα.
Μέσω της Coursera, προσφέρεται ένας συνδυασμός μαθημάτων
γύρω από τον εταιρικό μετασχη-

ματισμό με μαθήματα από παγκοσμίως γνωστά Πανεπιστήμια και
θεματολογίες όπως: Transformation
in
Financial
Services,
Design
Innovation,
Managing
Change,
Creativity Toolkits, High Performance
Collaboration.
Επιπλέον, προσφέρουμε μία σειρά
επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε
αντικείμενα όπως ACCA, ACA, CFA,
CFE, CIA, κλπ. αλλά και μεθοδολογίες: Design Thinking, Agile & Scrum
και Lean Six Sigma. Σημαντική είναι
επίσης η εμπειρία των ανθρώπων
μας σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας και IT Skills μέσα από πλατφόρμες όπως οι Pluralsight, Interskill
και Skillsoft.
Τέλος, υλοποιούμε πάνω από 15
χρόνια το in house μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ in Financial
services, σε συνεργασία με το ALBA
Graduate Business School, ενώ επιδοτούμε σταθερά τη συμμετοχή των
ανθρώπων μας σε ακαδημαϊκά προγράμματα ευρύτερα.
Με τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται
η στρατηγική σημασία που δίνει η
Τράπεζα στην επένδυση στον άνθρωπο, και παράλληλα παρέχεται
ένα εμπεριστατωμένο πλαίσιο ανάπτυξης σε κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να πάρει το μέγιστο δουλεύοντας σε έναν οργανισμό μάθησης
όπως είναι η Eurobank.

