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METRO AEBE

Λίγα λόγια για τη METRO
Είμαστε μία 100% ελληνική εταιρεία 
κι από το 1976 δραστηριοποιούμα-
στε με συνέπεια και αξιοπιστία στην 
ελληνική αγορά με κύρια χαρακτη-
ριστικά μας, το Ασφαλές εργασια-
κό περιβάλλον, τη Βιωσιμότητα στη 
λειτουργία μας και την Προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο!
Με περισσότερους από 11.000 ερ-
γαζομένους, εκ των οποίων οι 9.000 
εργάζονται στην πρώτη γραμμή εξυ-
πηρέτησης, στα καταστήματά μας, 
είμαστε ένας από τους μεγαλύτε-
ρους εργοδότες στην Ελλάδα. Το δί-
κτυο καταστημάτων μας αποτελεί-
ται από δύο αλυσίδες που συνεχώς 
αναπτύσσονται. Τα My market στη 
λιανική πώληση με 227 καταστήμα-
τα σε όλη την Ελλάδα και τα METRO 
Cash & Carry, τον ηγέτη στον χώρο 
της Χονδρικής, με 50 σημεία πώλη-
σης. Τα κεντρικά γραφεία μας βρί-
σκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, 
ενώ διαθέτουμε 4 Κέντρα Διανομής 
(Οινόφυτα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο, 
Γέφυρα Θεσσαλονίκης). 

Οι Άνθρωποί μας
Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή 
μας και βρίσκονται στο επίκεντρο 
των δράσεών μας:
•  Λαμβάνοντας διαρκή εκπαίδευση 

για την ενδυνάμωση, την προσω-
πική ανάπτυξη και εξέλιξή τους

•  Δουλεύοντας σε ένα ασφαλές, 
εργασιακό περιβάλλον που υπο-
στηρίζει την αξιοκρατία και τη 
δημιουργικότητα.

•  Προάγοντας ένα σύστημα αξιών 
που καθοδηγεί τη λειτουργία μας. 
Μας χαρακτηρίζουν η Συνέπεια, 
το Ήθος και η Φροντίδα, ενώ λει-
τουργούμε με Πάθος, Τόλμη και 
Ενότητα σε ό,τι κάνουμε!

Ευκαιρίες απασχόλησης 
Σήμερα, αναζητούμε τη νέα γενιά 
στελεχών, στους οποίους θα παρέχου-
με τα εφόδια και τις επαγγελματικές 
γνώσεις, ώστε να αναλάβουν σταδι-
ακά πιο απαιτητικούς ρόλους, σε ένα 
δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμε-
νο περιβάλλον εργασίας, το κατάστη-
μα, που είναι το ζωντανό κύτταρο του 
οργανισμού μας με ουσιαστική συν-
δρομή στην κοινωνία μας!

Γίνε μέλος της οικογένειας METRO! 
1.  Επισκέψου το site μας metro.

com.gr 
2. Βρες τη θέση που σου ταιριάζει 
3.  Η ομάδα του Recruitment θα 

εξετάσει το βιογραφικό σου
4.  Εάν επιλεχθείς, θα ακολουθήσει 

διαδικασία αξιολόγησης 
5.  Στο τέλος θα ενημερωθείς θε-

τικά ή αρνητικά για την εξέλιξη 
της αίτησής σου

6. Καλώς όρισες!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εμπορία Τροφίμων & Ειδών 
Οικιακής Χρήσης
Χρονολογία έναρξης: 
1976
Αριθμός εργαζομένων: 
11.071

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Σωρού 1, Μεταμόρφωση 14410
Τηλ.:
210 2893500
E-mail: 
HR@metro.com.gr
Web address:
metro.com.gr 
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