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Η WIND Ελλάς είναι μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες
τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Καθώς ζούμε την 5η τεχνολογική επανάσταση με τα δίκτυα υπερ–υψηλών
ταχυτήτων, η εταιρεία δεν σταματάει να επενδύει στρατηγικά σε υποδομές νέας γενιάς τόσο στην κινητή
τηλεφωνία (4G, 4G+, 5G) όσο και
στη σταθερή και το Internet (VDSL,
FTTx), δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη
της χώρας. Πιστεύει στη δύναμη
ενός σύγχρονου διασυνδεδεμένου
κόσμου, που όλα είναι δίκτυο και
όταν έχεις αξιόπιστο και γρήγορο
δίκτυο μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Έτσι καταφέρνει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης στους πελάτες της,
εμπλουτίζοντας συνεχώς τον τρόπο
με τον οποίο εργάζονται, αλληλεπιδρούν, ψυχαγωγούνται.
Στον πυρήνα της στρατηγικής που
ακολουθεί βρίσκονται οι Άνθρωποί της. Άλλωστε εκείνοι «δίνουν
τον παλμό» σε ό,τι νέο δημιουργεί.
Επενδύει στη μοναδικότητα των
ανθρώπων και τους υποστηρίζει να
λειτουργούν ελεύθερα, ευέλικτα
και δημιουργικά, να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό
και να αφήνουν μέσα από την εργασία τους το αποτύπωμά τους.
Υποστηρίζει τους ανθρώπους της

να πάρουν την ανάπτυξή τους στα
«χέρια τους», δημιουργώντας τις
κατάλληλες προϋποθέσεις και διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον
ίσων ευκαιριών για όλους. Συγχρόνως, εξελίσσεται σε ένα “Digital
Learning Hub”, στοχεύοντας στη
διαρκή ενίσχυση των δεξιοτήτων
και γνώσεων των εργαζομένων της
και στη συνεχή ανάπτυξη και ενδυνάμωσή τους, μεγιστοποιώντας τα
οφέλη από τις προκλήσεις της νέας
ψηφιακής εποχής.
Η WIND μεγαλώνει συνεχώς και δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να «μεγαλώνουν» μαζί της.
Μέσα από το “WIND Young Talents
– Graduate Trainee Program” προσκαλεί νέους και νέες, χωρίς σχετική προϋπηρεσία αλλά με πάθος και
θέληση για μάθηση, να ξεκινήσουν
την καριέρα τους στον δυναμικό
κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της
τεχνολογίας.
Γιατί πίσω από κάθε επένδυση,
κάθε επόμενη μέρα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και κάθε νέα
υπηρεσία που δημιουργείται για
να εμπλουτίσει τις ζωές μας, βρίσκονται εξαιρετικοί επαγγελματίες, με γνώσεις, ταλέντο και αγάπη
για αυτό που κάνουν!
Είναι οι άνθρωποι της WIND!

