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Packaging Innovation Awards,
2017 Bronze για το προϊόν Φρεσκούλης Φρέσκα Λαχανικά σε
σακούλα με βαλβίδα ατμού
Packaging Innovation Awards,
2017 Bronze για την σειρά Φρεσκούλης: Φρέσκα Μυρωδικά σε
επανακλειόμενη συσκευασία
Βραβείο Διαφήμισης Ermis
2018, Χρυσό για την Παραγωγή
της Διαφήμισης: «Από το Χωράφι στο ράφι σε 24 ώρες».
Βραβείο Διαφήμισης Ermis
2018, Ασημένιο βραβείο για
το Δημιουργικό της Διαφήμισης: «Από το Χωράφι στο
ράφι σε 24 ώρες».
Healthy Diet Award 2019,
για τις βιολογικές σαλάτες
Φρεσκούλης.

108 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

H Eurocatering ΑΕ είναι μία μεγάλη ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000
και συνδέεται εγγυημένα και ποιοτικά
με όλους τους κρίκους της αγροδιατροφικής αλυσίδας μέχρι τον τελικό
καταναλωτή. Από το 2004, σύστησε
στο κοινό τις έτοιμες σαλάτες Φρεσκούλης. Σήμερα διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε Αθήνα και Λιβαδειά
και κέντρα logistics και πωλήσεων σε
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα.
Όραμα & Αξίες
Όραμα της Eurocatering είναι να
φέρνει καθημερινά υγεία στο τραπέζι, προσφέροντας οπωροκηπευτικά
ανώτερης ποιότητας και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας με φρεσκάδα, ευρωστία, πάθος και ευελιξία.
Φρεσκάδα. Πρωτοπορία, καινοτομία, ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. Φρεσκάδα ιδεών, επιχειρηματικών λύσεων και συνεργασιών
που αντανακλάται παντού.
Ευρωστία. Συμμετέχουμε με θετική
ενέργεια, δυνατές ιδέες, θεμελιωμένες σχέσεις και εδραιωμένη τεχνογνωσία στην ποιότητα ζωής.
Πάθος. Ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες πορευόμαστε με αυτοπεποίθηση, τόλμη και συμμετοχή στη
ζωή, εστιάζοντας την ενέργεια και
τα εφόδιά μας στην καθημερινή
αποστολή για υγεία στο τραπέζι του
κόσμου.

Ευελιξία. Πάντα, υπάρχει τρόπος. Η
καινοτομία προϊόντων, μεθόδων και
υπηρεσιών είναι η απάντηση στη
δέσμευσή μας για υγεία, ασφάλεια,
απόδοση και ηθική.
Οι άνθρωποί μας κινητήριος δύναμη
Σήμερα, στη Eurocatering απασχολούμε 330 εργαζόμενους. Όλοι μαζί
συνδιαμορφώνουμε το τελικό προϊόν και το πρόσωπο της εταιρείας.
Δημιουργούμε νέα πρωτοποριακά
προϊόντα, κάνουμε την τεχνολογία
σύμμαχο, τις πολιτικές ασφαλείας
καθημερινότητα και την τεχνογνωσία
πολύτιμο εφόδιο για τους νεότερους
που θα συμμετέχουν στο έργο μας.
Στόχος μας είναι οι εργαζόμενοι να
νιώθουν, όχι, μόνο ικανοποιημένοι
από το εργασιακό τους περιβάλλον
και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που τους
προσφέρει, αλλά και σίγουροι ότι
αποτελούν κομμάτι μιας επιχειρηματικής συλλογικότητας ισχυρής και
ανθρώπινης. Οι άνθρωποί μας είναι
η καρδιά της εταιρείας. Φροντίζουμε
αυτή η καρδιά να 'χει παλμό, υγεία,
ενέργεια για να χτυπά δυνατά!
Σταδιοδρομήστε με ασφάλεια, δυνατότητες ανάπτυξης, αίσθημα υπερηφάνειας και χαράς. Εάν νιώθετε έτοιμοι να επενδύσετε τις γνώσεις, τη
δυναμική και τον ενθουσιασμό σας
στην εταιρική μας στρατηγική, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Μιά γιορτή
φρεσκάδας
που μετράει

20 χρόνια

