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Η εταιρεία μας
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ είναι η κορυφαία
αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα. Eίναι μέλος του ευρωπαϊκού ομίλου Dixons
Carphone, ενός εκ των κορυφαίων
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών και
προϊόντων κινητής τηλεφωνίας,
απασχολώντας πάνω από 54.500 εργαζομένους. Το δίκτυο της εταιρείας
αποτελείται από 93 φυσικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα
(www.kotsovolos.gr). Προσφέρει μια
σειρά χρήσιμων υπηρεσιών μέσω
του ολοκληρωμένου συστήματος
Κ-Plus όπως η ολοκληρωμένη υποστήριξη όλων των συσκευών, η επισκευή και η συντήρηση, η παράδοση
και η εγκατάσταση, καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες που αφορούν
προϊόντα τεχνολογίας. Επιπλέον, η
εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη Omni-Channel πώλησης, μέσω
των Franchise καταστημάτων και των
δραστηριοτήτων πώλησης σε B2B
πελάτες, Telesales και Ε-commerce.
Οι άνθρωποί μας
Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμη της
εταιρείας και αναζητάμε να:
• έχουν πάθος για τους Πελάτες μας
• είναι υπεύθυνοι
• λειτουργούν άριστα
• είναι ακέραιοι και αξιόπιστοι
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• επιτυγχάνουν αποτελέσματα μέσω
ομαδικού πνεύματος και αλληλοσεβασμού
• είναι καινοτόμοι και να ενθαρρύνουν
κάθε τι καινούργιο που έχει αξία.
Στην Κωτσόβολος επενδύουμε στη
συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων μας. Μέσω των προγραμμάτων
«ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ACADEMY» καθοδηγούμε τους ανθρώπους μας και παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες που χρειάζονται ώστε
να αναλάβουν υψηλότερους και πιο
απαιτητικούς ρόλους. Σε συνεργασία
με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχεδιάζονται διαφοροποιημένες «διαδρομές» εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους
μας. Στόχος μας να αναδεικνύεται το
ταλέντο όλων και να δίνονται ευκαιρίες εξέλιξης. Η καινοτομία είναι το
πάθος μας, σχεδιάζουμε το αύριο, και
εδώ και 71 χρόνια, φέρνουμε πρώτοι
τις τεχνολογικές εξελίξεις για μία
καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η καθημερινή μας πρόκληση, να κάνουμε τη
διαφορά, ώστε όλοι μας να είμαστε
μέρος αυτής της εξέλιξης. Αν πιστεύετε ότι έχετε τα χαρακτηριστικά των
ανθρώπων μας και θέλετε να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες στην εταιρεία
μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
career.kotsovolos.gr και την ενότητα «Κ-αριέρα» και... Be part of the
evolution!

