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ΒΡΑΒΕΊΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
Με ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων LEROY MERLIN σε 15 χώρες
παγκοσμίως, είμαστε πλέον αναγνωρισμένοι ως οι ειδικοί στην Ανακαίνιση και τη Βελτίωση της κατοικίας. Η LEROY MERLIN είναι μέλος του
γαλλικού Ομίλου Adeο, o οποίος κατέχει την 1η θέση στην Ευρώπη και
την 3η παγκοσμίως στην αγορά του
DIY «Φτιάξ’ το μόνος σου».
H ΔΙΚH ΜΑΣ LEROY MERLIN
Η LEROY MERLIN Ελλάδας και Κύπρου ιδρύθηκε το 2005. Σήμερα, διαθέτει 8 καταστήματα, 7 στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο, προσφέροντας
ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε κατασκευή, ανακαίνιση ή και βελτίωση
οποιουδήποτε χώρου, στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ... ΑΞΙΖΟΥΝ!
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ *
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αξίες για
εμάς. Αποτελούν τη βάση της κουλτούρας και της ταυτότητάς μας και
χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με τους
πελάτες και τους ανθρώπους μας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ…
Κάθε ένας από εμάς, στη LEROY
MERLIN, συμβάλλει ενεργά στη
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διαμόρφωση του Οράματος της εταιρείας, μοιράζοντας τις απόψεις, την
τεχνογνωσία και τις δεξιότητές του,
με σκοπό τη δημιουργία μιας εταιρείας όπου επιθυμεί να εργάζεται.
Το όραμα όλων εμάς στη LEROY
MERLIN είναι οι συνεργάτες μας
να αναπτύσσουν ηγετικά skills στη
διάρκεια της επαγγελματικής τους
πορείας, καλλιεργώντας την κουλτούρα καθοδήγησης.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην
εκπαίδευση και την ανάπτυξη των
ανθρώπων μας. Χτίζουμε μια κουλτούρα αυτοβελτίωσης και διαρκούς
μάθησης εκπαιδεύοντας τους συνεργάτες γύρω από θέματα τεχνικής
φύσης, self-leadership και feedback.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚH & ΚΟΙΝΩΝΙΚH
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στη LEROY MERLIN υιοθετούμε μια
υπεύθυνη επιχειρησιακή πολιτική που
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
αλλά και στο να βελτιώσουμε τις τοπικές κοινότητες στις οποίες βρίσκονται τα καταστήματά μας, με λύσεις
βελτίωσης των κατοικιών όσων χρειάζονται αξιοπρεπή κατοικία.
#eisai_mesa για μια συναρπαστική
νέα σταδιοδρομία;
Κάνε το επόμενο βήμα και έλα στην
ομάδα μας!

Εμείς #eimaste_mesa
σε μία ομάδα leaders
που λειτουργούν ομαδικά με
σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Εσύ #eisai_mesa
για μια πρωτόγνωρη
επαγγελματική εμπειρία;
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