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Teleperformance Greece

The (Success) Story so Far
Η Teleperformance Greece είναι μέ-
λος του πολυεθνικού ομίλου της 
Teleperformance. Από το 1989, δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα και απο-
τελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία υπο-
στήριξης και εξυπηρέτησης πελατών 
της χώρας. Διαθέτει 8 multilingual 
hubs σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλο-
νίκη και Χανιά, απασχολεί 10.000+ 
εργαζομένους από 109 εθνικότητες, 
οι οποίοι εξυπηρετούν πελάτες από 
140 αγορές σε 39 γλώσσες. Επιστρα-
τεύοντας σύγχρονες μεθόδους δι-
αχείρισης και αξιοποιώντας αποτε-
λεσματικά το προσωπικό της, έχει 
καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον 
ελκυστικούς εργασιακούς προορι-
σμούς, ενώ στο πελατολόγιό της 
βρίσκονται μερικά από τα κορυφαία 
brands παγκοσμίως. 

Βραβευμένο Περιβάλλον Συν-εργασίας
Η Teleperformance Greece προσφέ-
ρει την ευκαιρία σε νέους υποψη-
φίους να αποκτήσουν εργασιακή 
εμπειρία σε θέσεις, όπως εξυπηρέτη-
ση πελατών, τεχνική υποστήριξη και 
πωλήσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον 
πολυεθνικής εταιρείας με αναβαθ-
μισμένες υποδομές. Οι γλωσσικές 
και επικοινωνιακές ικανότητες του 
ατόμου καλλιεργούνται από τις πρώ-
τες κιόλας ημέρες, ενώ οι πολλαπλές 
δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρ-

τισης που παρέχονται, αποτελούν μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την από-
κτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Τα προνομία -φυσικά- δεν σταματούν 
εδώ: Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική 
ασφάλιση, δράσεις για τα παιδιά 
των εργαζομένων, virtual ψυχαγωγι-
κές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
σχηματίζουν ένα πλήρες πακέτο πα-
ροχών. Χάρη σε όλα αυτά, αλλά και 
στη διαρκή ανάπτυξη προγραμμάτων 
εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότη-
τας, ευεξίας, ψυχολογικής υποστήρι-
ξης και ανάδειξης της πολυπολιτισμι-
κότητας, η Teleperformance Greece 
έχει βραβευτεί ως "Best Multilingual 
Contact Center" της Ευρώπης, καθώς 
και ως "Great Place to Work" για την 
Ελλάδα.

Προτεραιότητά μας, οι Άνθρωποί μας
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί προ-
τεραιότητα στη χάραξη της αναπτυξι-
ακής στρατηγικής και στη διαμόρφω-
ση της εργασιακής καθημερινότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό, από τον Απρίλιο 
του 2020, το 90%+ του προσωπικού 
εργάζεται από την ασφάλεια του σπι-
τιού του. Άλλωστε, όπως συνέβη και 
στην πρωτόγνωρη κρίση του Covid-19, 
η ταχύτητα και η αποτελεσματικότη-
τα στα νέα δεδομένα ήταν και είναι 
το κύριο μέλημα της Teleperformance 
Greece, µε πρωτοβουλίες που έχουν 
στο επίκεντρο πάντοτε τον άνθρωπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Υπηρεσίες Υποστήριξης και 
Εξυπηρέτησης Πελατών
Χρονολογία έναρξης: 
1989
Αριθμός εργαζομένων: 
10.000+

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 330 
(Θησέως), Τ.Κ.: 176 75, Καλλιθέα
Τηλ.:
210 9490500
E-mail: 
greece@teleperformance.com
apply_cv@gr.teleperformance.com
Web address:
www.jobsteleperformance.com
www.teleperformance.com

SOCIAL MEDIA

 /TeleperformanceGreece
 /company/teleperformance
 /teleperformance_greece
 /TP_Greece
 /user/TeleperformanceGR

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.facebook.com//TeleperformanceGreece
https://www.linkedin.com/company/teleperformance/
https://www.instagram.com/teleperformance_greece/
https://twitter.com/TP_Greece
https://www.youtube.com/channel/UC7DNUS8qvut8zulegw7XyNw
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https://jobsteleperformance.com

