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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών,
φορολογικών, εταιρικής στρατηγικής, συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση
και η ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε
ολόκληρο τον κόσμο.
H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από
το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ
εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ
(Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες που
απαρτίζουν την περιοχή της CESA
(Κεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία), τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.
Στην EY, η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, αποτελεί
το θεμέλιο της εταιρικής μας κουλτούρας. Η δημιουργία ενός τέτοιου
κόσμου, ξεκινά με τους ανθρώπους
μας και τις εξαιρετικές εμπειρίες
που βιώνουν στην EY. Αυτές, τους
δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την καριέρα τους, να ηγηθούν
του επιχειρηματικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, και να κάνουν τη διαφορά στις επιχειρήσεις,
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τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες
σε όλο τον κόσμο.
Στην ΕΥ, θεωρούμε πως οι άνθρωποί μας αποτελούν το πολυτιμότερο
κεφάλαιο και την κινητήριο δύναμη
για την επιτυχία και την εξέλιξη της
εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο,
τους έχουμε τοποθετήσει στο επίκεντρο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη
των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους.
Συγκεκριμένα, μέσα από συνεχείς
ευκαιρίες εκπαίδευσης και άλλες
πρωτοβουλίες, προσπαθούμε να
εξοπλίσουμε τους ανθρώπους μας
με τα κατάλληλα εφόδια, που θα
τους βοηθήσουν να εξελιχθούν,
τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε
προσωπικό επίπεδο.
H ομαδικότητα, το πνεύμα συνεργασίας όπως άλλωστε και το πάθος
για μάθηση, είναι ορισμένες από τις
κοινές αξίες των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία μας, ενώ η
έμφαση που δίνουμε στην εκπαίδευση και στην εξέλιξή τους, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά
μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου.

