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WIND Ελλάς

Η WIND Ελλάς είναι μια από τις με-
γαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Κα-
θώς ζούμε την 5η τεχνολογική επα-
νάσταση με τα δίκτυα υπερ-υψηλών 
ταχυτήτων, η εταιρεία δεν σταματά-
ει να επενδύει στρατηγικά σε υπο-
δομές νέας γενιάς τόσο στην κινητή 
τηλεφωνία (4G, 4G+, 5G) όσο και 
στη σταθερή και το Internet (VDSL, 
FTTx), δημιουργώντας νέες προο-
πτικές 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 ποι-
οτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και 
εξυπηρέτησης στους πελάτες της, 
εμπλουτίζοντας συνεχώς τον τρόπο 
με τον οποίο εργάζονται, αλληλεπι-
δρούν, ψυχαγωγούνται. 
Στον πυρήνα της στρατηγικής που 
ακολουθεί βρίσκονται οι Άνθρω-
ποί 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 καθη-
μερινά τον καλύτερό τους εαυτό 
και να αφήνουν μέσα από την ερ-
γασία τους το αποτύπωμά τους. 
Υποστηρίζει τους ανθρώπους της 

να πάρουν την ανάπτυξή τους στα 
«χέρια τους», δημιουργώντας τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις και δι-
αμορφώνοντας ένα περιβάλλον 
ίσων ευκαιριών για όλους. Συγχρό-
νως, εξελίσσεται σε ένα “Digital 
Learning Hub”, στοχεύοντας στη 
διαρκή ενίσχυση των δεξιοτήτων 
και γνώσεων των εργαζομένων της 
και στη συνεχή ανάπτυξη και ενδυ-
νάμωσή τους, μεγιστοποιώντας τα 
οφέλη από τις προκλήσεις της νέας 
ψηφιακής εποχής. 
Η WIND μεγαλώνει συνεχώς και δί-
νει την ευκαιρία σε νέους ανθρώ-
πους να «μεγαλώνουν» μαζί της. 
Μέσα από το “WIND Young Talents 
- Graduate Trainee Program” προ-
σκαλεί νέους και νέες, χωρίς σχετι-
κή 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 ψηφι-
ακή πραγματικότητα και κάθε νέα 
υπηρεσία που δημιουργείται για 
να εμπλουτίσει τις ζωές μας, βρί-
σκονται εξαιρετικοί επαγγελματί-
ες, με γνώσεις, ταλέντο και αγάπη 

για αυτό που κάνουν! 
Είναι οι άνθρωποι της WIND!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Χρονολογία έναρξης: 
1992
Αριθμός εργαζομένων: 
~1.000 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Web address:
www.wind.gr
www.wind.gr/career
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https://twitter.com/windhellas?lang=el
https://www.facebook.com/WindHellas/
https://gr.linkedin.com/company/wind-hellas
https://www.instagram.com/wind_hellas/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC9M9NVki_6FgwuyBr79EQZA
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