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Ευχαριστούμε: 
την ομάδα του Product, 
την ομάδα Πωλήσεων, 
το Coding School και 
τους ανθρώπους από 
την Executive Level. 
Επίσης ένα θερμό 
ευχαριστώ στον 
Λάμπρο Κωσταπαππά 
για το πολύτιμο 
insight του, τα στελέχη 
επιχειρήσεων για τα 
tips τους, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για τη συνεργασία στο 
επίπεδο της Έρευνας 
“Καριέρα και Γενιές”, 
και τους εργαζόμενους 
από κάθε βαθμίδα 
που μας μίλησαν 
αποκλειστικά. 

Ο Οδηγός Καριέρας 
διανέμεται δωρεάν. 
Απαγορεύεται η πώλησή 
του, ή η αναπαραγωγή  
του περιεχομένου του, 
μέρους ή όλου, χωρίς 
πρώτα την έγγραφη 
συμφωνία του kariera.gr.
Τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνει είναι 
περιεχόμενο, του οποίου 
την αποκλειστική ευθύνη 
έχει η εκάστοτε εταιρεία.
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Αυτός ο Οδηγός απευθύνεται κατά βάση στους 
νέους που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της κα-
ριέρας τους μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της πανδημίας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα 
βήματα που μπορούν να σας κάνουν να ξεχωρίσετε 
στην επόμενη μέρα, με μια σειρά από συμβουλές 
για το πώς να βρείτε τον πιο ταιριαστό σε εσάς 
επαγγελματικό δρόμο. Στο kariera.gr, έχουμε την 
ευκαιρία να μαθαίνουμε από πρώτο χέρι τόσο την 
οπτική γωνία των εργοδοτών όσο και αυτή των ανα-
ζητούντων εργασία. Ως εκ τούτου, καταγράφουμε τις 
πλέον ενδεικτικές τάσεις που αναμένουμε να επη-
ρεάσουν την αγορά εργασίας τουλάχιστον για την 
επόμενη πενταετία. 

1. Η σχέση εργαζόμενου – εργοδότη αλλάζει. 
Οι επιχειρήσεις θα αναζητούν όλο και περισ-
σότερο ανθρώπους με υψηλό επίπεδο γνώσε-
ων πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τους 
οποίους και θα πληρώνουν σε συνάρτηση με το 
αποτέλεσμα της εργασίας τους και όχι με τον 
χρόνο απασχόλησής τους. 

2. Η προσαρμοστικότητα θα είναι πιο σημαντική 
από τις γνώσεις. 
Μερικές δεκαετίες πριν, η μόρφωση στα πρώ-
τα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, καθόριζε 
το σύνολο της επαγγελματικής του πορείας. 
Σήμερα, οι γνώσεις που θα πάρει ένας νέος 
που μόλις ξεκινάει τις σπουδές του, σε μεγάλο 
βαθμό δεν θα είναι εκείνες που θα τον εξελίξουν 
στον επαγγελματικό στίβο. Οπότε η ικανότητα 
στην οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι 
η προσαρμοστικότητα στις νέες ανάγκες, πολύ 
περισσότερο από τις ίδιες τις γνώσεις πάνω σε 
ένα αντικείμενο. 

3. Η αγορά εργασίας θα γίνει πραγματικά  
παγκόσμια. 
Ο συνδυασμός της εξ αποστάσεως εργασίας, με 
την τάση για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσι-

EDITORIAL

Θεόφιλος Βασιλειάδης

Founder, Chairman | kariera.gr & Socital

ών από ιδιώτες προς επιχειρήσεις (freelancers ή 
αλλιώς “gig economy”), μετατρέπει τον κόσμο σε 
ένα «παγκόσμιο χωριό» όπου ένας προγραμμα-
τιστής από τα Τρίκαλα θα μπορεί να παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε μια επιχείρηση στην Καλιφόρ-
νια, μέσω μιας διεθνούς πλατφόρμας. Προφανώς 
αυτό θα προκαλέσει και τεκτονικές αλλαγές στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο της εργασίας, αλλά η τάση 
είναι προφανής και δεν μπορεί να ανατραπεί. 

4. Η τεχνολογία δεν θα αφορά μόνο τον κλάδο της 
πληροφορικής. 
Είτε κάποιος είναι προγραμματιστής, είτε λογι-
στής, αλλά ακόμα και αγρότης, η τεχνολογία θα 
αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της κα-
θημερινότητάς του. Κατά συνέπεια, η ικανότητα 
χρήσης πλατφορμών και τεχνολογικών εργαλεί-
ων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης 
θα είναι πρωταρχική ανάγκη σε όλους τους 
εργαζόμενους του μέλλοντος.  

5. Focus is the new genius. 
Με μια καθημερινότητα στην οποία έχουμε 
μπροστά μας συνέχεια οθόνες, η ικανότητα συ-
γκέντρωσης θα μετατραπεί στην πλέον πολύτι-
μη ικανότητα για έναν επαγγελματία. Με βάση 
σχετικές έρευνες, ο μέσος εργαζόμενος χάνει 
σχεδόν το 1/3 του χρόνου του στην προσπάθεια 
να ανακτήσει την προσοχή του μετά από κάποια 
αφορμή διάσπασής της. Όσοι θα καταφέρουν 
να διαχειριστούν αυτή την πρόκληση, θα αναδει-
χτούν στις ιδιοφυΐες της επόμενης εποχής. 

 
Εν κατακλείδι, η ερώτηση δεν είναι πλέον τι ξέρεις, 
αλλά κατά πόσο έχεις μάθει να μαθαίνεις. Αυτοί που 
θα ξεχωρίσουν είναι αυτοί που θα βρουν τον δρόμο 
τους μέσα στην ολοένα αυξανόμενη ροή πληρο-
φορίας, και θα αποκτούν αλλά και ανανεώνουν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους.  
 
Καλή ανάγνωση και καλή επιτυχία!

www.kariera.gr
www.kariera.gr
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Είναι κάτι που πιστεύω βαθιά και το έχω 
μοιραστεί συχνά με συνομιλητές μου στην 
πολιτική οι οποίοι φοβούνται το καινούρ-
γιο. Μια νοοτροπία που εξυπηρετεί αυτούς 
που είναι ήδη μέσα στο σύστημα, αλλά λει-
τουργεί ως εμπόδιο για τους νέους. Ήταν 
και αυτός ένας λόγος για τον οποίο απο-
φάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική. Για 
να συμμετάσχω και εγώ στην προσπάθεια 
να γίνει η Ελλάδα μια χώρα που προσαρ-
μόζεται στη διεθνή πραγματικότητα, και με 
τον τρόπο αυτό προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες στους νέους της.

Η ικανότητα να προσαρμοζόμαστε στις 
συνεχείς αλλαγές είναι ιδιαίτερα αναγκαία 
στον τομέα της εργασίας. Η άνοδος της τη-
λεργασίας (ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας), 
η διείσδυση εφαρμογών όπως το Instagram 
και το LinkedIn, η εμφάνιση των «ψηφιακών 
νομάδων», η ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά, και πολλά 
άλλα, είναι προκλήσεις της νέας εποχής. 
Το ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 27 στο λεγόμενο skills matching 

[Λίγα λόγια από κάποιον που έχει στη σφαίρα  
ευθύνης του όλη την Εργασία στην Ελλάδα...]

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

(έχουμε δηλαδή τη μεγαλύτερη απόσταση 
μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγο-
ράς εργασίας) υπογραμμίζει την απόσταση 
που πρέπει να διανύσουμε στην Ελλάδα. Γι’ 
αυτό η ουσιαστική αναβάθμιση της κατάρ-
τισης στη χώρα μας, με έμφαση στις ψηφι-
ακές δεξιότητες, είναι ένα από τα βασικά 
στοιχήματα του Υπουργείου Εργασίας. 

Όλα αυτά με κάνουν να πιστεύω ότι αποτε-
λεί σημαντική προσφορά η έκδοση από το 
kariera.gr του νέου Οδηγού Καριέρας 2021. 
Είναι πιστεύω ένας Οδηγός που απαντά σε 
πολλά από τα ερωτήματα που έχουν όσοι 
ξεκινούν την αναζήτηση εργασίας σε μία 
εποχή, φυσικά, με προκλήσεις. Αλλά και μια 
εποχή με ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, τις 
οποίες μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί πε-
ρισσότερο, όσο καλύτερα τις κατανοήσει. 

Εύχομαι λοιπόν από καρδιάς στους νέους 
που θα χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό, αλλά 
και όλους όσοι βρίσκονται στην αρχή της 
καριέρας τους, κάθε επιτυχία! Τα καλύτερα 
είναι μπροστά!

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΎΜΕ 
ΤΉ ΓΉ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΎΜΕ. Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΤΑΧΎΤΉΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΎΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ 
ΝΑ ΑΚΟΛΟΎΘΉΣΟΎΜΕ ΤΙΣ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ».

www.kariera.gr
www.kariera.gr
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2021: Οι Τάσεις που πρέπει να  
ξέρεις για τη στρατηγική  

της Καριέρας σου

Μέσα στην έκδοση που κρατάς θα βρεις 65 + 1 
συμβουλές που μπορούν να σε κατευθύνουν 
στην καλύτερη αναζήτηση εργασίας που έχεις 
κάνει ποτέ και στη χάραξη σωστής στρατηγικής 
για την καριέρα σου! Θέλω να σου επιστήσω 
την προσοχή σε όσα διαμορφώνουν το τοπίο 
της εργασίας σήμερα! 

Your life is as good as your mindset. 
Οι «κρίσεις» ιστορικά αποδεικνύονται αδυ-
σώπητοι accelerators των εξελίξεων. Αν ακούς 
πανδημία και σκέφτεσαι πως χαθήκαν όλα 
εργασιακά τότε σίγουρα θα σου συμβεί αυτό 
που σκέφτεσαι! Κάνε ένα βήμα πίσω και προ-
γραμμάτισε τον εαυτό σου να καταλάβει με 
ποιον τρόπο θα εκμεταλλευτείς τις αλλαγές που 
έρχονται ώστε να «δουλέψουν» για εσένα.  

Οι κλάδοι που αναπτύσσονται. 
Ήρθε η ώρα για full, total, nitro powerboost 
re-engineering καριέρας. Τώρα είναι η στιγμή 
να βγεις από το comfort zone των σπουδών ή 
του τι σου έλεγε η μαμά που ήθελε να δει το 
μπουμπούκι της προϊστάμενο σε μια «σίγουρη» 
δουλειά. Ξέχνα τον κλάδο, την προϋπηρεσία και 
κάνε focus στο τι γνώσεις και εμπειρία έχεις που 
σε κάνουν ικανή/ο να αλλάξεις πορεία. 
Σκέψου ποιοι είναι οι κλάδοι που αναπτύσ-
σονται πιο γρήγορα: Τεχνολογία, Υγεία (και 
ειδικά με Tech), E-commerce, Fintech, Customer 
Service και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι τάσεις των θέσεων εργασίας. 
Προσπάθησε να «δεις» το οικοσύστημα της 
προσφοράς εργασίας. Ψάξε ποιες θέσεις έχουν 

μεγαλύτερη ζήτηση. Βάλε την πληροφόρηση για 
τα job trends σε προτεραιότητα. Μάθε ποιες 
δεξιότητες ζητάνε οι εργοδότες και βρες πώς 
μπορείς να τις αποκτήσεις με δημιουργικό τρό-
πο. Κάποιες αφορούν όσα ξέρεις ήδη αλλά με 
αυτοματοποιημένα εργαλεία! 
  
Η στρατηγική στην Καριέρα σου. 
Σταμάτα να βασίζεσαι μόνο στο CV σου και τη 
συστατική επιστολή. Αυτά είναι tactics (που 
σαφώς πρέπει να λειτουργούν υπέρ σου) αλλά 
πρέπει να δεις τη μεγάλη εικόνα: όλες εκείνες 
τις στρατηγικές ενέργειες που θα αποδώ-
σουν ως προς τον στόχο σου. Μπες ενεργά 
σε συζητήσεις (στα social, στο Clubhouse, σε 
online events, σε blogs/forums, you name it) με 
top performers που θα σου δώσουν χρήσιμα 
insights. Αντίστοιχα, ξεκίνα να αφήνεις το δικό 
σου αποτύπωμα στα career communities που σε 
ενδιαφέρουν με posts, ερωτήσεις κ.ά! 

Το remote working ήρθε για να μείνει.
One size doesn’t fit all. Τώρα που έπεσε το barrier 
της φυσικής παρουσίας σκέψου τι αξία έχει για 
εσένα ένα classic career setup. Μήπως το super 
ταλέντο σου, από όπου εσύ θες να είσαι, μπορεί 
να σου δώσει εργασία, project ή contract based 
jobs με εταιρείες σε όλο τον κόσμο;

Σκέψου πώς θα είσαι ένα βήμα μπροστά από τις 
τάσεις μαθαίνοντας. Αλλά και ξε-μαθαίνοντας 
όσα μπορεί να σε κρατήσουν πίσω σε έναν κό-
σμο που τα δεδομένα του διαρκώς αλλάζουν. 

Να θυμάσαι, είμαστε εδώ για εσένα ;) 

Φωτεινή Γαϊτανλή

Marketing & Communications Director | kariera.gr

www.kariera.gr
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1.
Αφουγκράσου 

την αγορά  
εργασίας

Τα πρώτα σου βήματα στην αγο-
ρά εργασίας και ο σχεδιασμός της 
καριέρας σου μπορεί να είναι ταυ-
τοχρόνως κάτι πολύ ωραίο αλλά και 
πολύ τρομακτικό. Όταν βρίσκεσαι 
σε αυτή τη φάση της ζωής σου, είναι 
πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς είναι 
σήμερα η αγορά. Θα σου κάνουμε 
σπόιλερ: η αγορά εργασίας, λόγω 
επέλασης της πανδημίας δεν είναι 
και στην καλύτερη κατάσταση των 
τελευταίων ετών.

Ο Μ Ω Σ (και αυτό το «όμως» είναι με 
κεφαλαία, και με bold, και νέον φω-
τοσωλήνες θα βάζαμε αν μπορούσα-
με), πάρα πολύ αξιόλογες θέσεις συ-
νεχίζουν να ανοίγουν συνέχεια, κάθε 
μέρα, σχεδόν σε ΚΑΘΕ αντικείμενο. 
Αν θες πραγματικά να δουλέψεις και 
να χαράξεις τη δική σου πορεία, θα 
βρεις την κατάλληλη θέση για σένα!
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2. Δες πώς 
εξελίσσονται 
τα πράγματα για
τις προσλήψεις 
μέσα στο 2021

Στο kariera.gr για παράδειγμα, ο αριθμός 
των αγγελιών που δημοσιεύονται είναι αυ-
ξητικός από την αρχή του χρόνου.  
Σε πρόσφατη έρευνα, το 42% των επιχει-
ρήσεων σκοπεύουν να προσλάβουν νέους 
υπαλλήλους εντός του 2021, κυρίως σε 
τμήματα Πωλήσεων, Πληροφορικής, Μάρ-
κετινγκ και Παραγωγής. Σε άλλη έρευνα, το 
62% των Ελλήνων εργοδοτών αναμένει ίδια 
ή υψηλότερα επίπεδα προσλήψεων μέχρι 
το τέλος του 2021 σε σύγκριση με την προ 
COVID-19 περίοδο. 

Να θυμάσαι:  
η αναζήτηση 

δουλειάς είναι μια 
“full time job”

Για να βρεις δουλειά πρέπει να αφιερώσεις 
χρόνο. Πρέπει να βάλεις πρόγραμμα. 

Να ξυπνήσεις το πρωί, να φτιάξεις τον 
καφέ σου, να αρχίσεις να δουλεύεις πάνω 

στο βιογραφικό σου, πάνω στις δεξιότη-
τές σου, να βλέπεις τις αγγελίες που είναι 

διαθέσιμες, να «χτίζεις» τα ταλέντα σου. 
Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο, και ότι 

όλα έρχονται ουρανοκατέβατα.

3.

Επίσης στα καλά νέα, χρόνο με τον χρόνο, οι εργο-
δότες αναβαθμίζουν το προφίλ τους ώστε να σε 
προσελκύσουν. Σε θέλουν. Και θέλουν να είναι στις 
πρώτες θέσεις της προτίμησής σου.

www.kariera.gr
www.kariera.gr
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5.

4.

*σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

εσένα τι σε 
ενδιαφέρει 

περισσότερο 
όταν ψάχνεις 

για εργοδότη;
Σε ενδιαφέρει να έχεις ευκαιρίες  

ανάπτυξης; Καλό μισθό και απολαβές; 
Να σου κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο η 
εργασία σου; Γράψε σε ένα χαρτί τις προ-

τεραιότητές σου, για να ξέρεις κι εσύ τι 
ψάχνεις. Πέρσι, στη μεγάλη έρευνα του 

kariera.gr*, λίγο πριν τον κορωνοϊό, πάνω 
από 4.500 άτομα έθεσαν τις προτεραιότη-

τες που βλέπεις στον διπλανό πίνακα.

Μην ξεχνάς: Το τι ψάχνουμε ως εργαζόμενοι, εξαρ-
τάται και από αστάθμητους παράγοντες όπως π.χ. ο 
κορωνοϊός. Όσες έρευνες έγιναν μετά την εμφάνιση 

της COVID-19, έφεραν στην κορυφή των προτεραι-
οτήτων μας πράγματα όπως: η Υγεία, η Ασφάλεια 

& Ευεξία στον χώρο εργασίας, και η Εξισορρόπηση 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Μάθε πρώτα για 
τις εταιρείες που 
σε ενδιαφέρουν

Πήγαινε στο πίσω μέρος του Οδηγού, 
υπάρχουν δεκάδες εταιρείες που μας λένε 
πράγματα που είναι χρήσιμο να ξέρεις για 

να διεκδικήσεις μια καριέρα εκεί. 
Μπες στα site τους. Μπες στα social τους. 

Τι έκαναν φέτος; Πώς κινήθηκαν;

Όπως βλέπεις υπήρχε μια απόκλιση ανάμεσα στο 
τι ζητάει η Γενιά Υ (ηλικίες 20-40) σε σχέση με τη 
Γενιά Χ (ηλικίες 41-60), αλλά όχι κάτι φοβερό.

Αναρωτήσου: 

6,21 | 5,9
Σιγουριά/Ασφάλεια

7,24 | 7,43
Αμοιβές/Παροχές

6,76 | 7,22
Ευκαιρίες ανάπτυξης

6,93 | 7,08
Εργασιακές σχέσεις

Γενιά X Γενιά Y

www.kariera.gr
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7. Στην ίδια έρευνα, σας ρωτάμε και μας 
απαντάτε κάθε χρόνο ποιες συγκεκριμένες 
εταιρείες/εργοδότες προτιμάτε εσείς οι 
ίδιοι, δηλαδή οι υποψήφιοι και οι εργαζό-
μενοι. Τα τελευταία 3 χρόνια, φιγουράρουν 
σταθερά στην πρώτη δεκάδα τα εξής ονό-
ματα: Lidl Hellas, Σκλαβενίτης, Mondelēz 
International, Google, Παπαστράτος – Philip 
Morris Int., Καρέλιας Καπνοβιομη χανία, 
Coca – Cola Τρία Έψιλον, Nestlé. Μέσα στη 
λίστα αυτά τα χρόνια έχουν «παίξει» επίσης: 
Skroutz, Microsoft, OTE-Cosmote, Beat και 
άλλες. Πήρες μια γεύση.

Βάλε στα 
ενδεχόμενά σου 
και την ιδέα 
της startup

Τσέκαρε ποιοι 
είναι οι πιο 
επιθυμητοί 
εργοδότες. 

Τους ξέρεις;

To επίπεδο των startup είναι πάρα πολύ 
υψηλό στην Ελλάδα. Μάλιστα αυτές που 
ασχολούνται με την Τεχνολογία, ανοί-
γουν συνέχεια νέες θέσεις σε Technology 
Intelligence / Performance και άλλες αντί-
στοιχες. Άσε που πριν λίγους μήνες άνοιξε 
και το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων, Elevate Greece, και από την αρχή 
του 2021 ξεκίνησε να ανακοινώνει νέες 
θέσεις εργασίας σε startup.

Τα άτομα που έλαβαν μέρος 
στην έρευνά μας δήλωσαν σε 
σημαντικό βαθμό (71%) ότι θα 

τους ενδιέφερε, πολύ ή αρκετά, 
να εργαστούν σε μια τέτοια 

εταιρεία.

Έρευνα Καριέρα
& Γενιές

Πολύ και Αρκετά

Λίγο 22%

7%

71%

Καθόλου

6.

www.kariera.gr
https://resources.kariera.gr/researches/career-and-gens-2020/
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#xarisesena

Όταν θες να εξελιχθείς δεν πρέπει να 
περιμένεις το σύμπαν να συνωμοτήσει. 
Πρέπει να έχεις όλες τις ευκαιρίες για να το 
καταφέρεις! Στο #teamLidl δίνουμε ίσες 
ευκαιρίες σε όλους ανεξάρτητα από την 
ηλικία. 
Γιατί μόνο έτσι, μπορούμε να εξελιχθούμε 
όλοι μαζί.

Ασυνήθιστο; Για εμάς, όχι.

Βλέπουμε τη θέση.
Όχι την ηλικία.

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
team.lidl.gr

Αντιγόνη
Area
Manager

Μιχάλης
Team Manager,
Head of 
Advertising

Γκέλυ
Head of
Leadership
& Culture

Νάσια
Head of HR & 
Administration

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ξεκίνησα να εργάζομαι στη Lidl Ελλάς το 2019. 
Έκανα αίτηση για τη θέση Area Manager και γρή-
γορα πέρασα τις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια, 
έγινε το κέντρο αξιολόγησης, όπου μου τέθηκαν 
κάποιες προκλήσεις για τις ικανότητές μου, χω-
ρίς να έχει καμία σημασία το φύλο ή η ηλικία. 
Τις αντιμετώπισα με επιτυχία, κι έτσι εντάχθηκα 
στην οικογένεια της Lidl Ελλάς. 

Με τη Lidl Ελλάς γνωριστήκαμε στις Ημέρες Κα-
ριέρας στη Θεσσαλονίκη. Είχα μόλις τελειώσει 
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρ-
θηκα για τη θέση της Area Manager και, μετά 
την αίτηση, προχώρησα αμέσως σε συνέντευξη, 
μετά στο κέντρο αξιολόγησης και… κέρδισα 
τη θέση! Ήταν μια θέση ευθύνης, με 4-5 κατα-
στήματα υπό την επίβλεψη μου, με 100 άτομα 
ομάδα, με πολλές απαιτήσεις αλλά και πολύ 
υψηλές παροχές. Και όλα αυτά στα 22 μου, κάτι 
που ανέβαζε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου ως μέλος του 
#teamLidl. Εκεί έμαθα πάρα πολλά και ανέπτυξα 
τις διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητές μου. 
Το μεγαλύτερο challenge εδώ ήταν το άνοιγμα 
ενός νέου καταστήματος, όπου απαιτούσε την 
οργάνωση και συνεννόηση πολλών διαφορετι-
κών τμημάτων. Δυσκολευτήκαμε, αλλά όντας 
ενωμένοι και με καλή συνεργασία, το πετύχαμε!

Μέσα από επιτυχημένη πορεία σε αυτήν τη 
θέση, μετατέθηκα στα κεντρικά γραφεία στη 
Θεσσαλονίκη. Ως Project Manager στον Τομέα 
Οργάνωσης Πωλήσεων, μπορούσα να τρέξω 
projects για όλα τα καταστήματά μας στην Ελ-
λάδα. Είδα τις ιδέες μου να παίρνουν σάρκα και 
οστά, με την κάθε αλλαγή να έχει σημασία για 
την καθημερινότητα των εργαζομένων μας.
 
Σήμερα, 6 χρόνια μετά, αντικαθιστώ την Head 
of HR & Administration της Περιφέρειας Αττικής. 
Η συνάδελφός μου λείπει σε άδεια μητρότητας 
και φυσικά με χαροποιεί να τη στηρίζω, όπως 
στηρίζουμε όλες τις μητέρες στη Lidl Ελλάς. 

Στα 28 μου, πλέον, έχω μια δυνατή ομάδα και 
πάρα πολλές καινούριες προκλήσεις. 

"ΜΕ ΘΕΛΉΣΉ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΠΕΤΎΧΕΙΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΎ"

Οι πιο επιθυμητοί 
εργοδότεςLidl Ελλάς

Αντιγόνη Διαμαντή 
Area Manager 

Νάσια Χατζηδημητρίου 
Head of HR & Administration,
Region Attica

Πριν αναλάβω τη θέση της Area Manager, 
ολοκλήρωσα μία 14μηνη, έμμισθη εκπαίδευση, 
ώστε να μάθω όσα χρειάζεται. Φυσικά, κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής, πέρασα από 
όλες τις θέσεις που υπάρχουν μέσα σε κάθε 
κατάστημα Lidl: Υπάλληλος Καταστήματος, Βοη-
θός Διευθυντή Καταστήματος, Υποδιευθύντρια 
Καταστήματος και, τέλος, Διευθύντρια Κατα-
στήματος. 

Πλέον, ως Area Manager, είμαι το μυαλό κι 
η ενέργεια πίσω από 3 καταστήματά μας σε 
Αθήνα και Σάμο. Η ομάδα μου είναι πάνω από 
100 άτομα. Τους ξέρω όμως όλους προσωπικά! 
Μια τυπική μέρα στη δουλειά μου περιλαμβά-
νει διαδρομές από κατάστημα σε κατάστημα 
με το εταιρικό μου αυτοκίνητο, τηλεφωνή-
ματα, emails, meetings, εκπαιδεύσεις νέων 
συναδέλφων, αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και 
έλεγχο χρηματοοικονομικών ροών και δεικτών. 

Το πιο απαιτητικό κομμάτι της δουλειάς μου 
είναι η επαφή μου με την ομάδα μου. 
Παρόλα αυτά, δεν το κρύβω ότι είναι και το 
αγαπημένο μου!

"ΟΎΤΕ ΤΟ ΦΎΛΟ, ΟΎΤΕ Ή 
ΉΛΙΚΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΉΜΑΣΙΑ"
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#xarisesena

Όταν θες να εξελιχθείς δεν πρέπει να 
περιμένεις το σύμπαν να συνωμοτήσει. 
Πρέπει να έχεις όλες τις ευκαιρίες για να το 
καταφέρεις! Στο #teamLidl δίνουμε ίσες 
ευκαιρίες σε όλους ανεξάρτητα από την 
ηλικία. 
Γιατί μόνο έτσι, μπορούμε να εξελιχθούμε 
όλοι μαζί.

Ασυνήθιστο; Για εμάς, όχι.

Βλέπουμε τη θέση.
Όχι την ηλικία.

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
team.lidl.gr

Αντιγόνη
Area
Manager

Μιχάλης
Team Manager,
Head of 
Advertising

Γκέλυ
Head of
Leadership
& Culture

Νάσια
Head of HR & 
Administration

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Ξεκίνησα στην Coca-Cola Τρία Έψιλον πριν από 
έξι χρόνια ως trainee στην ομάδα του HR, αμέσως 
αφότου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Η εταιρεία 
με εμπιστεύτηκε παρά την περιορισμένη εμπειρία 
μου και έτσι μετά από έναν χρόνο, ανέλαβα σαν 
developmental assignment τον ρόλο του Junior 
Business Partner για τα υποστηρικτικά τμήματα των 
πωλήσεων. Ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκα να 
διαχειριστώ και να υποστηρίξω μια μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων, μεριμνώντας για την ανάπτυξη, εξέλιξη 
και απόδοσή τους. 
Τα επόμενα χρόνια ακολούθησα μια πορεία ως HR 
Business Partner στην αρχή για συγκεκριμένες εμπορικές 
διευθύνσεις της Ελλάδας και για την εμπορική ομάδα 
Κύπρου, ενώ τον τελευταίο χρόνο έχω την ευθύνη HRBP 
για τις ομάδες της εφοδιαστικής αλυσίδας Ελλάδας 
και Κύπρου. Μέσα από αυτό το ταξίδι, έχω αποκτήσει 
πολλές εμπειρίες αναφορικά με τη διαχείριση ομάδων 
και το χτίσιμο συνεργασιών σε ένα εύρος διαφορετικών 
τμημάτων σε δύο χώρες, ενώ έχω συναντήσει προκλή-
σεις και έχω μάθει πολύ μέσα από αυτές. 

Παράλληλα με τον ρόλο μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να 
πιστοποιηθώ και να αναλάβω τον ρόλο ως Agile Coach 
για το Business Unit Ελλάδας & Κύπρου. Μέσα από τον 
ρόλο αυτό και όντας μέρος μιας ευρύτερης ομάδας 
του Ομίλου, έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με όλους 
τους ηγέτες στις χώρες μας έτσι ώστε να εξελίξουμε 
μαζί agile συμπεριφορές και τρόπους λειτουργίας μας 
που απαιτούνται στο νέο περιβάλλον εργασίας και 
αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. 
Αυτό που κρατάω από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου είναι 
η εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει η εταιρεία από πολύ 
νωρίς καθώς και τις συνεχείς ευκαιρίες εξέλιξης που μου 
έχουν επιτρέψει να αποκτήσω σημαντικές εμπειρίες ώστε 
να εξελιχθώ τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. 
Κάθε μέρα είναι διαφορετική, με πολλές ευκαιρίες μά-
θησης και αμέτρητες δυνατότητες εξέλιξης. Αυτό που 
με γεμίζει περισσότερο απ’ όλα είναι όταν βλέπω την 
επιτυχία στην ικανοποίηση των ανθρώπων που συνερ-
γάζομαι και στην συνεχή εξέλιξη της εταιρείας μας.

Σε συνέχεια της κρίσης της πανδημίας, ο ρόλος μας 
ως διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού έχει γίνει πιο 
στρατηγικός και πολυδιάστατος από ποτέ συμβάλ-
λοντας ουσιαστικά στο performance της εταιρείας 
μέσα από τον σχεδιασμό του πιο αποτελεσματικού 
τρόπου εργασίας, την εξέλιξη των ανθρώπων μας 
και ανάπτυξη των ηγετών μας, ενισχύοντας την ενό-
τητα των ομάδων, την ψυχολογική υποστήριξη και 
του wellbeing τους.
Προτεραιότητα για εμάς είναι να διασφαλίζουμε πως 
οι άνθρωποί μας έχουν τα κατάλληλα εργαλεία προ-
κειμένου να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Έχουμε 
σχεδιάσει και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις με 
ειδικούς για τους ηγέτες μας ώστε να έχουν την απα-
ραίτητη υποστήριξη προκειμένου να διαχειρίζονται 
αποδοτικές ομάδες με ενσυναίσθηση.
Ταυτόχρονα εξακολουθούμε να δίνουμε ευκαιρίες 
στους ανθρώπους μας χωρίς όρια και στεγανά. Στην 
κατεύθυνση αυτή, αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία 
όπως, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Opportunity 
Marketplace όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότη-
τα να συμμετέχουν σε projects πίσω από τις στρα-
τηγικές προτεραιότητες του οργανισμού. Επιπλέον, 
μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και σύνδεση της 
Διοικητικής ομάδας με όλες τις ομάδες της εταιρεί-
ας καταφέραμε να χτίσουμε ένα κλίμα ασφάλειας, 
εμπιστοσύνης και ανοικτής επικοινωνίας. Ενώ, για 
την ενίσχυση του wellbeing των εργαζομένων μας 
πραγματοποιούμε διαδικτυακά σεμινάρια ανάπτυ-
ξης δεξιοτήτων, δημιουργικών δράσεων και ανοιχτά 
sessions με καταξιωμένους ειδικούς στους τομείς της 
σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Τέλος, προτεραιότητα της ομάδας HR μας ήταν και 
εξακολουθεί να είναι, να δημιουργούμε τις συνθή-
κες ώστε η αίσθηση της κοινότητας να μεταφερθεί 
εκεί όπου βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Η Coca-
Cola Τρία Έψιλον άλλωστε χαρακτηρίζεται από την 
κουλτούρα του «μαζί», ένα «μαζί» που ζούμε κα-
θημερινά με τους συναδέλφους μας και έχει στον 
πυρήνα του τον άνθρωπο.

Coca-Cola Τρία Έψιλον

Ελένη Γιαβάσογλου
GR/CY Supply Chain HR 
Business Partner 

Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι πιο επιθυμητοί 
εργοδότες

"ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ, ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΉΣΉΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΉΤΕΣ  

ΔΎΝΑΤΟΤΉΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΉΣ"
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H σχέση μου με τη Nestlé ξεκίνησε το 2001 ή μήπως 
πολύ νωρίτερα; Όταν κατά την περίοδο εκπόνησης 
της διπλωματικής του MBA ξεκινούσα την αναζήτηση 
της επαγγελματικής μου πορείας, η έμπνευση ξεπή-
δησε από το ντουλάπι της κουζίνας. Κάθε συσκευα-
σία και μια ιστορία, μια δυνατή εικόνα, μια παιδική 
ανάμνηση, ένα κλειδί που ανοίγει μια πόρτα στη γεύ-
ση, σε έναν κόσμο μαγικό. Το βιογραφικό μου ήταν 
ήδη καθοδόν με προορισμό την οδό Πατρόκλου 4…
Με όχημα το Finance ταξίδεψα αρχικά μέσα στον 
κόσμο του Corporate Finance ενώ συνέχισα το ταξίδι 
στον κόσμο του Business Control σε διαφορετικές 
κατηγορίες προϊόντων. Μέσα από αυτή τη διαδρομή 
είδα τον εαυτό μου να εξελίσσεται γνωστικά καθη-
μερινά μέσα από εμπειρία και εκπαίδευση και να 
αναπτύσσεται δημιουργικά μέσα στο σύστημα αξιών 
της Nestlé , μιας εταιρίας που θεωρεί το πώς εξίσου 
σημαντικό με το τι…
Τα γραφεία παραμένουν στη ίδια θέση, η εταιρία 
όμως εξελίσσεται καθημερινά, προσαρμόζεται με 
ταχύτατους ρυθμούς στα νέα δεδομένα και στις νέες 
ανάγκες, σαν ένα δέντρο που έχει απλώσει τις ρίζες 
του, κουνάει τα κλαδιά του, αλλάζει χρώματα και 
καλωσορίζει τις εποχές. 
Όλοι εμείς οι άνθρωποί της βρισκόμαστε σε εγρήγορ-
ση, συμμετέχουμε με ενθουσιασμό στις νέες προκλή-
σεις και είμαστε σε μια αέναη διαδικασία ανέλιξης.

Έμφαση στον άνθρωπο, ενθάρρυνση της πρωτοβου-
λίας, σεβασμός στη διαφορετικότητα και διατήρηση 
ισορροπιών συνθέτουν τη βάση της επιτυχημένης 
πορείας που διαγράφει η εταιρία όλα αυτά τα χρόνια 
με συνέπεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ταχύτητα 
και η αποτελεσματικότητα με την οποία οι άνθρωποι 
της Nestlé ανταποκριθήκαμε στις ιδιαίτερες συνθή-
κες που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού, εξασφα-
λίζοντας όχι μόνο την απρόσκοπτη λειτουργία του 
οργανισμού και τη σταθερή παρουσία δίπλα στον 
καταναλωτή αλλά και τη στήριξη της κοινωνίας με 
κάθε τρόπο, κάνοντας για άλλη μια φορά πράξη τον 
σκοπό και τις αξίες της εταιρίας μας!

Ονομάζομαι Γιάννης Μιχαλόπουλος & εδώ και 16 χρό-
νια αποτελώ μέλος της οικογένειας της Nestlé στην 
Ελλάδα - τα τελευταία 4 χρόνια έχω τη χαρά να έχω 
τον ρόλο του Business Manager για τις κατηγορίες 
του φαγητού, των σοκολατών και των γαλακτοκομι-
κών για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία.
Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και στα πλαίσια ενός 
δυναμικά εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, η βασική παράμετρος που έχει παραμείνει στα-
θερή στον τρόπο που δουλεύουμε προς την επίτευξη 
των επιχειρησιακών μας στόχων είναι χωρίς αμφιβο-
λία η συλλογική προσπάθεια και η ομαδική δουλειά.
Όντας βασικός υποστηρικτής της άποψης πως η 
αποτελεσματικότητα μιας επιχειρηματικής στρατη-
γικής ή ενός επιχειρησιακού πλάνου κρίνονται από 

Nestlé

Χρυσάνθη Διακογιάννη
Business Co-Pilot 
Confectionery, Dairy & Food 
for Greece, Cyprus & Albania

Γιάννης Μιχαλόπουλος
Business Executive Officer 
Confectionery, Dairy & Food  
for Greece, Cyprus & Albania

"ΣΎΜΜΕΤΕΧΟΎΜΕ ΜΕ ΕΝΘΟΎΣΙΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΕΝΑΉ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΛΙΞΉΣ"

"ΔΟΎΛΕΎΟΎΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 

ΣΕ ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ"

την ποιότητα της υλοποίησής τους, είναι ξεκάθαρο 
πως οι ομάδες είναι εκείνες που κάνουν τη διαφο-
ρά, ανεξαρτήτως πώς εξελίσσονται οι συνθήκες στο 
ευρύτερο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον.
Εμφατική απόδειξη αυτού αποτέλεσε για εμάς το 
2020, μια άκρως ιδιαίτερη χρονιά, στην οποία παρ' 
όλες τις προκλήσεις (τόσο σε επαγγελματικό όσο και 
σε προσωπικό επίπεδο), καταφέραμε χάρη στην αφο-
σίωση, την προσαρμοστικότητα και το πάθος των 
ανθρώπων μας, να πετύχουμε νέο ρεκόρ πωλήσεων 
στην κατηγορία της σοκολάτας, αναγνωριζόμενοι ως 
μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του 
οργανισμού μας στην Ευρώπη.

Ακόμα πιο σημαντικό όμως από το ότι πετύχαμε, 
ήταν το ότι μάθαμε - μάθαμε να διαχειριζόμαστε 
παράλληλα πολλαπλούς ρόλους, να χρησιμοποιούμε 
εκτενέστερα τα ψηφιακά εργαλεία, να δουλεύουμε 
το ίδιο καλά και από μακριά και να μετατρέπουμε τα 
προβλήματα σε ευκαιρίες.
Κυρίως όμως, μάθαμε πως χτίζοντας στα δυνατά 
θεμέλια των ομάδων μας, μπορούμε με επιτυχία να 
αντιμετωπίσουμε κάθε μελλοντική πρόκληση.

Οι πιο επιθυμητοί 
εργοδότες

www.kariera.gr
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Να ξέρεις τα 
δικαιώματά 

σου9.
Για παράδειγμα έχουμε παρατηρήσει ότι οι 
περισσότεροι υποψήφιοι δεν ξέρουν καν 
βασικά τους δικαιώματα, όπως π.χ: 

 ● ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια standard 
υγείας και ασφάλειας εκεί που θα δουλέ-
ψεις

 ● ότι πρέπει να έχεις τη νόμιμη ασφάλιση, 
τις άδειες και τα επιδόματα

 ● ότι υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές 
για την προστασία των Προσωπικών σου 
Δεδομένων όταν εργάζεσαι με τηλεργα-
σία

 ● ποιος είναι κάθε φορά ο ελάχιστος  
μισθός που πρέπει να λαμβάνεις.

Μπορείς να ελέγχεις μέσα από το  
employees.yeka.gr τα πάντα: την πρόσληψή 

σου, τον μισθό σου, το ωράριο εργασίας σου, τα 
ένσημα που έχει δηλώσει ο εργοδότης σου κλπ.

8. Μείωσε το  
χάσμα (δεξιοτήτων)
Ξέρεις ποιο είναι ένα από τα βασικότερα 
προβλήματα που οδηγεί στο να μην καλύ-
πτονται υπάρχουσες θέσεις εργασίας;
Το skill gap: δηλαδή το ότι οι εταιρείες 
ζητούν από εσένα ως υποψήφιο skills, δε-
ξιότητες που κάποιες φορές σου λείπουν. 
Όταν φεύγουμε από το Πανεπιστήμιο έχου-
με μια σφαιρική γνώση των πραγμάτων 
αλλά δεν έχουμε τα ειδικά skills που απαι-
τούν πολλές θέσεις. Αυτό δεν είναι ελληνικό 
πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Και σίγουρα 
οφείλεται και στην ταχύτητα με την οποία 
τρέχει η Τεχνολογία. Τα skills μας δεν είναι 
επαρκή. Γι’ αυτό είναι τόσο απαραίτητο, όχι 
μόνο να αποκτούμε τα απαραίτητα skills, 
αλλά να κάνουμε και upskilling και reskilling 
(δες και τη Συμβουλή 62).

employees.yeka.gr


Lidl Stories
Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα
για 5η συνεχόμενη χρονιά!

Season 5, Episode 1

Τι γίνεται πίσω από τις πόρτες της αποθήκης; Για ποιους χτυπάνε τα τηλέφωνα στα γραφεία;
Τι συμβαίνει πριν ανοίξει κάθε κατάστημα; Tο #teamLidl βρίσκει όλα όσα χρειάζεται για να δώσει
τον καλύτερό του εαυτό, κάνει τα αδύνατα-δυνατά και γίνεται top για 5η συνεχόμενη χρονιά!

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.

team.lidl.gr

#xarisesena

Ανακάλυψε ολόκληρη τη Season 5 στο team.lidl.gr/top-employer

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ



Γιατί η Lidl Ελλάς είναι Top Employer για 5η συνεχόμενη χρονιά; 

#teamLidl

Ήδη ξέρεις ότι βραβευτήκαμε για 5η συνεχόμενη χρονιά από το Top Employers Institute με 
τον τίτλο του Κορυφαίου Εργοδότη, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι 
τους λόγους που είμαστε ξανά Top Employer: 

• Στηρίζουμε τους εργαζομένους μας: διαμορφώνουμε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας και 
εταιρικής κουλτούρας και εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.
• Δίνουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης: επενδύουμε στην ανάπτυξη των εργαζομένων. 
Πιστεύουμε ότι οι επαγγελματικές δυνατότητες δεν έχουν όρια. Γι’ αυτό βοηθάμε το #teamLidl 
να τις εξελίξει. Για να μπορεί να αναπτυχθεί και να αναλάβει νέους ρόλους και περισσότερες 
ευθύνες.
• Προσφέρουμε δίκαιες αμοιβές και παροχές: Οι μισθοί μας είναι άνω του μέσου όρου της 
αγοράς. Στόχος μας να παρέχουμε όλα τα εφόδια για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, με 
υψηλές, άνω του µέσου όρου της αγοράς, απολαβές και ελκυστικές επιπλέον παροχές σε όλο 
το #teamLidl.

Ένα είναι σίγουρο. Ότι εδώ έχεις εύφορο έδαφος για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα.

Ίσες ευκαιρίες 
εξέλιξης για όλους 

Νικολέττα Κολομπούρδα, 
Μέλος Διοίκησης Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού, Lidl Ελλάς

#teamLidl

Η δικαιοσύνη και η ισότητα είναι βασικές αξίες μας!
Έτσι, υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας 
(Diversity Charter), μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
της Διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον 
του ελληνικού επιχειρείν. Η Χάρτα Διαφορετικότητας 
προωθείται στην ΕΕ από το 2004, ενώ στην Ελλάδα η 
εφαρμογή της ξεκίνησε το 2019 από Σωματείο Κύτταρο 
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

Για εμάς στη Lidl Ελλάς, η ίση αντιμετώπιση όλων 
είναι ανέκαθεν ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας. 
Κάθε είδους διάκριση ήταν και είναι κάτι ανεπιθύμητο 
για εμάς. Δίναμε, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να 
δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Υπάρχουν ιστορίες 
ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μας 
που το επιβεβαιώνουν.

Μάθε για εμάς, στο team.lidl.gr

PS: Για να το γιορτάσουμε δημιουργήσαμε μια σειρά επεισοδίων με πρωταγωνιστές όλους 
εμάς, το #teamLidl! Μάθε περισσότερα στο team.lidl.gr/top-employer 

Εδώ θα βρεις
ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον,

χωρίς διακρίσεις.

Στο #teamLidl δίνουμε ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Για αυτόν τον 
λόγο θα βρεις πολλούς Lidlers να έχουν πολύ σημαντικές θέσεις ευθύνης σε ηλικία που δεν θα περίμενες.
• Προσελκύουμε και επιλέγουμε υποψηφίους χωρίς στερεότυπα. 
• Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε την ομάδα μας με ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης.
• Εφαρμόζουμε πολιτική ίσων αμοιβών με βάση τις ικανότητες και την απόδοση ανεξάρτητα από το φύλο. Όλες 
οι αγγελίες μας έχουν ξεκάθαρο μισθολογικό πλάνο πριν την επιλογή των υποψηφίων.
• Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη διαφορετικότητα για όλο το #teamLidl και διασφαλίζουμε ένα 
εργασιακό περιβάλλον φιλικό, χωρίς διακρίσεις για όλους.

Μάθε περισσότερα στο team.lidl.gr/diversity
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#xarisesena

Ασυνήθιστο; Για εμάς, όχι.

Βλέπουμε τη θέση.
Όχι το φύλο.

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
team.lidl.gr

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αντιγόνη - Area Manager 
Περιφέρεια Αττικής
Κάθε μία από τις 4.303 γυναίκες του #teamLidl 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιτυχίας μας. 
Γι' αυτό είμαστε δίπλα τους. Κάθε μέρα. Με ίσες 
ευκαιρίες, με ίσες δυνατότητες εξέλιξης, με ίσους 
μισθούς. Με πράξεις.
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10.
Πώς θα τη φτιάξεις αυτή την εικόνα; 

 ● Με το να έχεις ένα… killer  
βιογραφικό. 

 ● Με το να έχεις μια φυσική αλλά και 
online παρουσία που σε αναδεικνύει 
και δε σε «χαντακώνει».

 ● Με το να δείχνεις το ποιος είσαι, το τι 
ξέρεις και το τι ψάχνεις με σαφήνεια 
και αυτοπεποίθηση.

Τι είναι το personal brand; Είναι αυτό που 
γνωρίζουν, σκέφτονται και νιώθουν οι 
άλλοι για σένα. 
Θες να ξεχωρίζεις από το πλήθος, έτσι 
δεν είναι; Οπότε φρόντισε να φτιάξεις για 
τον εαυτό σου μια εικόνα που θα σε αντι-
προσωπεύει και θα σε «διαφημίζει» καλά. 

Φτιάξε ένα 
personal 

brand που 
να μιλάει 
για σένα

11. Πρόβαρε 
το δικό σου… 
elevator pitch
Φαντάσου ότι είσαι σε ένα ασανσέρ με 
κάποιον που έχει διευθυντική θέση σε 
μια εταιρεία που σε ενδιαφέρει. Τι θα 
του έλεγες για να του τραβήξεις την 
προσοχή και να σου δώσει μια δεύτερη 
ευκαιρία να σε ξαναδεί; 
Αυτό είναι το elevator pitch! Δηλαδή να 
μπορείς να παρουσιάσεις με ελκυστικό 
τρόπο τον εαυτό σου σε πολύ σύντομο 
χρόνο (δηλαδή όσο περίπου θα διαρκούσε 
μια… βόλτα με το ασανσέρ).

Το elevator pitch πρέπει να φαίνεται 
αυθόρμητο και ενθουσιώδες, αλλά αυτό 

θέλει πολλή πρόβα. Γράψε τα βασικά σημεία 
του σε ένα χαρτί και μετά κάνε πρόβα πώς 

θα τα έλεγες σε κάποιον σε ανύποπτο χρόνο.

www.kariera.gr
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Όταν λάβει το βιογραφικό σου ένας  
recruiter, ένας HR manager ή ένας 

εργοδότης, ξέρεις σε πόσο χρόνο το 
διαβάζει σε πρώτη φάση; 

Ο μέσος όρος είναι 6 δευτερόλεπτα. 
Ελάχιστο, ε;

Γι’ αυτό πρέπει να αποδώσεις έξυπνα όσα 
θέλει να μάθει και να μην «μπουκώσεις» 

το βιογραφικό σου με περιττή 
πληροφορία. Αν κερδίσεις τον recruiter με 

την πρώτη ματιά, θα αφιερώσει στο CV 
σου μετά περισσότερο χρόνο!

Πόσο μεγάλο να είναι;  
Μία σελίδα, το πολύ δύο. Αν σου βγει 
τελικά δισέλιδο, μην το τυπώσεις μπρος-
πίσω. Τύπωσέ το σε δύο φύλλα.

Πώς να το στήσω;  
Μια πολύ καλή ιδέα (αν δεν είσαι designer 
ας πούμε) είναι να χρησιμοποιήσεις ένα 
έτοιμο template. Έτοιμα templates θα 
βρεις στο Office365 (ή το Google Docs) 
αλλά και στο Pages (για Mac), στο  
Zety.com, στο Canva.com, 
στο Ikono.me, στο Behance.net κλπ.

Να προτιμήσω κάτι πιο «σοβαρό» ή κάτι 
πιο «δημιουργικό»;  
Εξαρτάται από το είδος της δουλειάς 
που διεκδικείς. Άλλου ύφους βιογραφικό 
στέλνεις για μια δουλειά στη Λογιστική 
και άλλο για μια δουλειά στη Διαφήμιση.

Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια ή 
συνέδρια κλπ. Να τα αναφέρω όλα;
Να αναφέρεις μόνο τα σημαντικότερα 
(αυτά από τα οποία αποκόμισες 
σημαντικές δεξιότητες) ή τα πιο 
πρόσφατα. 

Έχω συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ή έχω 
διακρίσεις. Να τα αναφέρω;
Ναι! Αν είναι σχετικά με το αντικείμενό 
σου φυσικά και να τα αναφέρεις. 
Συνοπτικά και κωδικοποιημένα. 

Αν κάποιο διάστημα παρέμεινα αδρανής 
και έχω κενά στο βιογραφικό μου, τι να 
κάνω;
Πρωτίστως, να μην τα «κουκουλώσεις» με 
ανακρίβειες ή αναλήθειες. Μην ανησυχείς, 
τα τελευταία χρόνια, με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας, τα κενά 
στα βιογραφικά είναι σύνηθες φαινόμενο. 
Το σημαντικό είναι να μπορείς να 
εξηγήσεις αν σε ρωτήσουν τι έκανες την 
περίοδο του «κενού»: π.χ. επειδή έκανες 
μια ευκαιριακή δουλειά ή ασχολήθηκες με 
την ανάπτυξη των skill σου.

Πέτα το παλιό 
βιογραφικό 

σου και φτιάξε 
καινούργιο

(ή αν δεν έχεις ήδη 
βιογραφικό, φτιάξε 

κατευθείαν ένα  
που να αξίζει)

12.
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Εδώ μπαίνει μια μικρή παρουσί-
αση του εαυτού σου.

Tip: Πολλοί recruiters έχουν κουραστεί να βλέπουν 
τα ίδια και τα ίδια, όπως: Οργανωτική/ός, Ομαδι-

κή/ός, Επικοινωνιακή/ός. Μπορείς να πεις ακριβώς 
το ίδιο πράγμα αλλά με πιο ευφάνταστους τρόπου. 

 
Μερικές ιδέες: Είσαι multitasking
Αποδίδεις καλά σε πίεση χρόνου

Δίνεις ωραίες ιδέες όταν δουλεύεις σε ομάδα
Είσαι καλή/ός στην επίλυση προβλημάτων

Δεν χρειάζεται να βάλεις: 
Ηλικία/Ημερομηνία γέννησης, 
εθνικότητα, οικογενειακή κα-
τάσταση, διεύθυνση κατοικίας. 
Όλα αυτά δεν αποτελούν (και 
δεν θα πρέπει να αποτελούν) 
κριτήριο επιλογής ενός υποψη-
φίου.

Αν έχεις ένα site με τα project 
σου, ένα online portfolio ή blog, 
μπορείς να το βάλεις.

Σε μορφή +30 69… (με το πρό-
θεμα δηλαδή της χώρας)

Βάλε ολόκληρο το επίσημο όνο-
μά σου - αν δεν σε φωνάζουν 
με το βαφτιστικό σου, και μπο-
ρείς να γράψεις σε παρένθεση 
αυτό που χρησιμοποιείς.

Δεν είναι απαραίτητο να βάλεις 
φωτογραφία. Όμως αν βάλεις, 
φρόντισε να δείχνει επαγγελ-
ματισμό, να φαίνεται χαμογε-
λαστό το πρόσωπό σου, και 
με ένα λευκό ή άλλο «καθαρό» 
background από πίσω.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η 
Π Ε Ι Ρ Α

Φωτεινή (Φαίη) 
Πετρίδου

Π Ρ Ο Φ Ι Λ  / 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η ειδικότητά σου, η θέση 
στην οποία στοχεύεις, τα πιο 
σημαντικά στοιχεία του προφίλ 
σου ως υποψήφια/ος.

feipetridou@gmail.com

+30 69 ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ

linkedin.com/in/
fei-petridou-XXXX

wwww.petridouprojects.gr

Πτυχίο – Χρονολογία

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Τυχόν διακρίσεις, βραβεία
…………….
Άλλες εκπαιδεύσεις

Θέση εργασίας  / Εταιρεία

Ημερομηνίες από – έως
Συνοψίζεις τις βασικές αρμοδιότητές σου και 
τα πιο σημαντικά πράγματα που κατάφερες ή 
δεδομένα που δείχνουν τον αντίκτυπο που είχες. 
Π.χ. «30% αύξηση πωλήσεων στο e-shop».

Θέση εργασίας  / Εταιρεία

Ημερομηνίες από – έως
Επίσης μπορείς να αναφέρεις project που 
ανέλαβες, ή ομάδες εργασίας στις οποίες 
συμμετείχες, κλπ.
……………………..

S K I L L S  / 
Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Hard skills, αυτά στα οποία 
είσαι ικανή/ος π.χ. ΙΤ skills αν 
στοχεύεις σε θέση IT (γλώσσες 
προγραμματισμού κλπ).

Soft skills, οι πιο 
ανθρωποκεντρικές δεξιότητές 
σου, που σχετίζονται και με 
γενικότερα χαρακτηριστικά σου.

Όχι gameofthrones13@gmail.com, 
ούτε queendina@yahoo.gr. Το 
mail σου να έχει το όνομά σου 
με λατινικούς χαρακτήρες και 
τίποτα άλλο.

Μπορείς να συμπεριλάβεις τυχόν πρακτική άσκηση 
ή εθελοντική εργασία που έχεις κάνει, ή συνεργα-
σία με youth-run οργανισμούς (όπως π.χ. AIESEC).

Προτείνουμε να ταξινομήσεις τις πληροφορίες με 
βάση τη χρονική σειρά (ξεκινώντας από την πιο 
πρόσφατη και καταλήγοντας στην πιο παλιά).

Μπορείς να βάλεις εδώ 
τον τελικό βαθμό σου  
αν είναι καλός.

Αν έχεις πτυχίο Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, 
δεν χρειάζεται να γρά-
ψεις και για τη Δευτερο-
βάθμια.

Εδώ βάζεις αν έχεις 
εκπαιδεύσεις, κάποια 
έξτρα κατάρτιση / 
workshops / σημαντικά 
πιστοποιητικά σχετικά 
με τη δουλειά σου κλπ. 
Πάντα συνοπτικά. 

www.kariera.gr
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mariosnatsos@gmail.com 

+30 6944 124 60

Athens, GR

Marios Natsos

Contact details

Résumé

Academic
Aristotle University of Thessaloniki 
Diploma in Architecture Engineering (M. Arch) 
Overall classification of the qualification; 8.71 /10.0 (Excellent)  
(2013-2019)

Hellenic College of Thessaloniki
Graduation degree; 18.9 /20 (Excellent)
(2006-2012) 

Interpersonal Skills
Communicative and Collaborative
Organizer and Planner 
Strategical Thinker
Adaptable and Proactive 
Enjoying Tacos & Nachos

Additional Skills
Experience in Digital Printing (Roland Versa Works),
with physical applied constraints 

File Preparation for Laser Cutting 
 
Experience in Sales and Presentation Skills
Social Media Management

Driving Licence; Α1, Α2, Β
Member of the Technical Chamber of Greece  

Working Experience 
MasterFilm;   
Graphic Designer
Feb. 2017 - Nov. 2020
 
Freelance;  
Graphic, Web & Architecture design
Nov. 2015 -

Awards 
Naoussa Future Park, Municipality of Heroic City Naoussa 
 
Signage Competition, AUTh (Faculty of Engineering)  

Playground Complex Construction, Parkotechniki

Memorablia TDW, Thessaloniki Design Week

Sanitzer Design Competition, Bombas & Parr (British 
Design Museum)

(2017-2020)

Selected Works

Software Skills
Adobe Suite; Illustrator, Photoshop, InDesign, XD, 
Acrobat Pro, Lightroom, Premiere 

CAD; Autocad
3D Model; Rhino, Sketchup 

Productivity; Microsoft Suite, iWork Suite, G-Workspace, 
Slack, Evernote, Asana 

Web; Wordpress
OS; Windows, Mac OS
 
Currently learning; After Effects, V-Ray

Ποιος είπε ότι το βιο-
γραφικό σου πρέπει να 
είναι σε κάθετη μορφή; 
Να ένα πολύ ωραίο δείγ-
μα οριζόντιου προσανα-
τολισμού σελίδας, που 
μπορεί να φτιαχτεί με 
βασικά design εργαλεία 
(InDesign, Illustrator κλπ).

Κάτι μινιμαλιστικό αλλά δη-
μιουργικό, στα αγγλικά, από 
την πλατφόρμα Behance. 
Βλέπεις, δεν έχει φωτογρα-
φία του υποψηφίου, αλλά 
δεν στερείται οπτικού απο-
τελέσματος.
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13. Ωραία, τώρα 
φτιάξε και ένα  
δεύτερο βιογραφικό. 
Και ένα τρίτο…
Ένα και μόνο βιογραφικό σημείωμα δεν 
θα σε βοηθήσει για όλες τις αιτήσεις 
που κάνεις, όπως και ένα κλειδί δεν 
ανοίγει όλες τις πόρτες. Με λίγα λόγια: 
βιογραφικό-πασπαρτού δεν υπάρχει. 
Φτιάξε διαφορετικό βιογραφικό για κάθε 
θέση που διεκδικείς, ανάλογα με το προφίλ 
υποψηφίου που ζητάει η κάθε θέση.

 ● Πρόσεχε τα ορθογραφικά και τα τυπο-
γραφικά λάθη. Στην ανάγκη, δώσε το 
και σε μια φίλη / έναν φίλο σου να του 
κάνει ένα cross check.  

 ● Κράτα μια συνοχή (consistency): π.χ. Μην 
έχεις τις ημερομηνίες ολογράφως σε ένα 
σημείο (Μάιος 2020), και αριθμητικά σε 
άλλο (1/2021). Ή μην έχεις άλλη γραμμα-
τοσειρά σε ένα σημείο, και άλλη πιο κάτω. 
Το ‘πιασες το νόημα. 

 ● Προτίμησε fonts που να μην είναι καλ-
λιγραφικά ή εξεζητημένα. Μείνε σε πιο 
safe γραμματοσειρές. 

 ● Χρησιμοποίησε τις σωστές λέξεις-κλει-
διά. Φρόντισε το αρχείο σου να πε-
ριλαμβάνει κατάλληλες λέξεις-κλει-
διά (keywords) και φράσεις-κλειδιά 
(keyphrases) που να ταιριάζουν με την 
περιγραφή της θέσης στην οποία κάνεις 
την αίτηση, ώστε να αναδειχθεί: 
α)  στα αυτοματοποιημένα ATS (applicant 

tracking systems) που χρησιμοποιούν 
κάποιες εταιρείες για να εντοπίζουν τα 
πιο κατάλληλα βιογραφικά υποψηφίων

 β)  στα μάτια του recruiter που θα το πα-
ραλάβει, διευκολύνοντάς τον να δει 
σύντομα αν είσαι αυτό που ψάχνουν. 

 ● Αποθήκευσε και στείλε το CV σου σε 
Word (ή αντίστοιχο πρόγραμμα) ή σε 
ανοικτό PDF αρχείο. Ονόμασε το αρχείο 
π.χ. ANASTASIOS_PAPADOPOULOS_CV, 
ώστε να διευκολύνεις στο search τον 
recruiter που θα το λάβει. 

"4 στοιχεία που πρέπει να έχει το ιδανικό 
για εμάς βιογραφικό:
• Να αναφέρει ξεκάθαρα τα skills, ειδικά 

τα technical skills.
• Να αποτυπώνει συνοπτικά και περιε-

κτικά την μέχρι τώρα επαγγελματική 
εμπειρία και τις σπουδές.

• Να απορρέει διακριτά το ενδιαφέρον 
για τον ρόλο ή την επαγγελματική 
κατεύθυνση που αναζητά ο υποψήφιος.

• Να αναφέρει ενδεικτικά επαγγελματικά 
ή/και ακαδημαϊκά επιτεύγματα". 

  
"5 δεξιότητες που έχουν μεγάλη σημασία:
• Ευελιξία (με την έννοια του Agility)
• Προσαρμοστικότητα
• Υπευθυνότητα
• Διάθεση για μάθηση και διαρκή εξέλιξη
• Αίσθημα ομαδικότητας"

Δημήτρης Βασαλάκης,
Senior HR Business Partner στην 
INTRASOFT International

Να έχω το βιογραφικό μου και στα 
Αγγλικά; Ναι, βεβαίως. Ιδίως αν «απαντάς» 
σε αγγελία που δημοσιεύθηκε στα αγγλικά, 

πρέπει να στείλεις αποκλειστικά την αγγλική 
version. Προσοχή: κάθε φορά που κάνεις 

τροποποιήσεις στο ελληνικό βιογραφικό, μην 
ξεχνάς να τις περνάς και στο ξενόγλωσσο.

Extra -πολύ σημαντικά- tips:

+

www.kariera.gr
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Δεν έχεις ακόμα υλικό για το portfolio; Ξεκίνα να 
φτιάχνεις υλικό για να το βάλεις μέσα.

Θυμήσου: 
 ● Δεν πρέπει να είναι γεμάτο, αλλά γ@μάτο (ουπς, κακή λεξού-

λα). Δηλαδή μη βάζεις πράγματα μόνο για να το γεμίσεις, 
βάλε μόνο τα αγαπημένα πρότζεκτ σου. 

 ● Μην επεξηγείς, μη γράφεις λόγια. Άσε τη δουλειά σου να 
μιλήσει για εσένα.

 ● Προσάρμοσέ το ανάλογα με τη δουλειά που θες να «χτυπή-
σεις». 

 ● Σε κάποια πρότζεκτ σου, βάλε και το πώς έφτασες στο τελικό 
αποτέλεσμα, δηλαδή τα drafts σου. Είναι ωραίο να δουν οι 
υποψήφιοι εργοδότες το process. 

 ● Να έχεις ένα online portfolio αλλά και ένα τυπωμένο (φρό-
ντισε να είναι σε καλό χαρτί, καλά «δεμένο» και καθαρό, μην 
κάνεις τσιγγουνιές εκεί, είναι η βιτρίνα της δουλειάς σου).

Σε τι μορφή να στείλω το online portfolio; 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλατφόρμες όπως το Behance 
(ή αν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις στείλε μια δική σου ιστο-
σελίδα, που μπορείς να την έχεις φτιάξει στο Wix). Αν είσαι 
developer η λύση σου λέγεται Github. 

(Για επαγγέλματα που εκτός από βιογραφικό, πρέπει να 
δείξουν και δείγμα δουλειάς τους, όπως φωτογράφοι, 
graphic designers, software developers και άλλοι)

Δείξε μου το 
portfolio σου,
να σου πω 
ποιος είσαι
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Πολλοί recruiters δεν διαβάζουν τα cover 
letter, δηλαδή τις συνοδευτικές επιστολές. 
Αλλά εσύ σε γενικές γραμμές είναι καλή 
ιδέα να φτιάξεις ένα μικρό μαζί με το 
βιογραφικό σου, το οποίο όμως θα πρέπει:

 ●  να είναι μικρό (το είπαμε αυτό, ε; Λίγες 
γραμμές ως μισή σελιδούλα είναι μια 
χαρά) 

 ● να μην επαναλαμβάνει αυτά που γρά-
φεις στο βιογραφικό, αλλά να εξηγεί 
πράγματα όπως «γιατί ταιριάζεις με τη 
θέση», «γιατί αποφάσισες να στείλεις 
αίτηση» κλπ. 

 ●  να είναι κομμένο και ραμμένο στη θέση 
στην οποία στοχεύεις (μη στέλνεις σε 
όλους το ίδιο δηλαδή)

 ●  να το ‘χεις περάσει από χίλια κόσκινα 
για ορθογραφικά λάθη κλπ.

Ξέρεις πόσο πιθανό είναι ένας υποψήφιος 
να εκτεθεί επειδή έχει ανάρμοστο 

περιεχόμενο στις σελίδες του στα social 
media (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok 

κλπ); Πολύ. Οι εργοδότες και οι recruit-
ers, μπορεί να μας ψάξουν για να δουν τι 

«τύποι» είμαστε, οπότε κάνε τα εξής:

15. Χρειάζεσαι 
cover letter;

Πιάσε «σκούπα» 
και καθάρισε

τα social media 
σου

Αν η αγγελία εργασίας ή o εργοδότης γράφει 
ξεκάθαρα ότι δεν το θέλει. Ή αν η αίτηση γίνεται 

μέσα από φόρμα, που δεν συμπεριλαμβάνει upload 
για cover letter. Αφού δεν το συμπεριλαμβάνουν, 

σημαίνει ότι δεν το θέλουν.

Πότε να ΜΗΝ στείλεις cover letter;

 ● Τσέκαρε τα privacies. Δες τι βλέπουν 
όσοι δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί σου. 
Αν οι σελίδες σου είναι πολύ… προσω-
πικές, μην τις αφήνεις public, κάνε τις 
private.

 ● Πήγαινε πίσω στα χρονολόγιά σου 
και σβήσε ή κρύψε «περίεργα» posts. 
Χειμαρρώδη πολιτικά posts, χοντρο-
κομμένα αστεία κλπ, μπορεί να σου 
στοιχίσουν.

 ● Βάλε σωστές φωτογραφίες προφίλ 
(δεν πειράζει, κι ας αποχωριστείς 
εκείνη τη φωτό προφίλ που σε έδειχνε 
ημίγυμνο στο Rockwave festival).

 ● Φτιάξε λίγο την περιγραφή σου (το 
About) με πράγματα που σε αναδεικνύ-
ουν, σπουδές, επιτεύγματα κλπ.

 ● Άρχισε να δημοσιεύεις ειδήσεις, απο-
σπάσματα ή άρθρα (ή και την άποψή 
σου) σχετικά με τη δουλειά σου.

16.
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Ένα μότο της Vogue έλεγε: «Αν 
δεν είναι στη Vogue δεν είναι στη 
μόδα». Ε, λοιπόν κι εσύ, αν δεν 
είσαι στο kariera.gr, δεν είσαι στην 
αναζήτηση εργασίας.

 ●  Φτιάξε λοιπόν ένα προφίλ που 
σε αντιπροσωπεύει στην  
πλατφόρμα.

 ● Ανέβασε το βιογραφικό σου, 
κάνοντας καίρια updates κάθε 
φορά που έχεις κάτι καινούργιο 
να πεις (π.χ. ένα νέο workshop 
που παρακολούθησες, μια εμπει-
ρία που κέρδισες κλπ).

 ●  Και -on top of that- βάλε Job 
Alerts, δηλαδή πες μας ποιες 
θέσεις εργασίας σε ενδιαφέ-
ρουν ώστε να σε ενημερώνουμε 
πρώτη/ο όταν ανοίγουν τέτοιες 
νέες θέσεις.

Φτιάξε ένα 
προφίλ 
υποψηφίου 
στη σελίδα 
του kariera.gr

17.
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 ● Αρχικά βάλε μια κατάλληλη φωτογραφία 
προφίλ. Όπου με το «κατάλληλη» εννο-
ούμε να είναι πρόσφατη, να σε θυμίζει 
(μη σε δουν και πουν “ποιο είναι αυτό 
το άτομο”). Φρόντισε το πρόσωπό σου 
να καλύπτει περίπου το 60% της εικόνας 
(δηλαδή πες αντίο στις μακρινές λήψεις), 
φόρα αυτό που θα φορούσες και στη 
δουλειά, και χαμογέλα με τα μάτια. 

 ● Βάλε μια ωραία background εικόνα να 
τραβάει το ενδιαφέρον και να σχετίζεται 
με το αντικείμενό σου (όχι πάλι το πρό-
σωπό σου, κάτι άλλο). 

 ● Φτιάξε μια έξυπνη σύνοψη του εαυτού 
σου (το section “About”) γράφοντας για 
παράδειγμα από πού ξεκίνησες και πού 
έφτασες, ποια skills κέρδισες στην πο-
ρεία, πώς αυτά τα skills θα χρειαστούν σε 
ένα μελλοντικό σου εργοδότη κλπ.  

 ● Να είσαι original. Μην γράψεις τα ίδια και 
τα ίδια που γράφουν οι άλλοι (οργανωτι-
κός, παθιασμένος με τη δουλειά του κλπ). 
Ακόμα και αν θες να γράψεις τα ίδια, χρη-
σιμοποίησε δικές σου λέξεις. 

 ● Συγχρόνισε το προφίλ σου με τις επαφές 
που έχεις στα mail σου, για να αυξήσεις 
το network σου.  

 ● Τέλος: χρησιμοποίησε τα endorsements 
(συστάσεις) γιατί είναι ωραίο να σε 
συστήνουν οι άλλοι, θυμήσου να είσαι 
ενεργή/ός και να ποστάρεις ανά διαστή-
ματα ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση 
με το αντικείμενό σου, και ακολούθα 
οπωσδήποτε influencers/γκουρού του 
επαγγέλματός σου.

Τα Skills Assessments είναι online test 
που βρίσκεις στο LinkedIn και σου 
δίνουν τη δυνατότητα να τσεκάρεις 
το επίπεδο των δεξιοτήτων σου. 
Μπορείς να κάνεις 
όποιο τεστ θες, 
όσες φορές θες, 
να πάρεις ένα 
“Verified Skills 
badge” και να το 
προσθέσεις στο 
προφίλ σου.

19. Έχεις σκεφτεί 
να κάνεις ένα 
τεστάκι
δεξιοτήτων;

Yπάρχουν πολλές μέτριες και κάτω του 
μετρίου σελίδες εκεί έξω.

18. Φτιάξε μια  
σωστή σελίδα στα  
Μέσα Επαγγελματικής  
Δικτύωσης

www.kariera.gr
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Τι σε κάνει
αξιοσημείωτη/ο

Υπάρχει ένα ολόκληρο workshop της 
Google που λέγεται #IamRemarkable. 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να σημει-
ώσουν σε ένα χαρτί τους λόγους για 
τους οποίους είναι «remarkable». Πρέ-
πει να γράψεις πράγματα για τα οποία 
ειλικρινά είσαι περήφανη/ος για τον 
εαυτό σου.

Για παράδειγμα: έκανες μια επιλογή 
σπουδών κόντρα σε αυτή που σε πί-
εζαν οι γονείς σου; Σπούδαζες και 
δούλευες παράλληλα; Κέρδισες σε 
έναν διαγωνισμό νέων ταλέντων; Πά-
σχεις από μια ασθένεια, και την κα-
ταπολεμάς μέρα με τη μέρα; Όλοι μα 
όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία 
που μας κάνει πιο δυνατούς. Κάθε 
φορά που θα νιώθεις ότι δεν αξίζεις 
και τόσο πολύ ή κάθε φορά που θα 
έχεις πεσμένη αυτοπεποίθηση, διάβα-
σε στον εαυτό σου το δικό σου “I am 
remarkable” και πάρε δύναμη.

Περικύκλωσε το
θέμα «εύρεση εργασίας» 
από παντού

Πώς περικυκλώνει ο καρχαρίας το 
θήραμά του; Έτσι ακριβώς. Αν θες να 
βρεις την κατάλληλη για σένα δουλειά, 
δεν αρκεί να χρησιμοποιήσεις μόνο μια 
πλευρά, μόνο μια μέθοδο αναζήτησης. 
Βάλε τα όλα στο πρόγραμμα: αγγελίες, 
φίλους, γνωστούς, online ημερίδες, so-
cial media, τα πάντα.

21.

20.
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22.   Πώς θα κάνεις τα social media 
να δουλεύουν για σένα;

#hiring
#recruiting
#jobopening

 ●  Βάλε ως αναζήτηση τα πιο δημοφιλή 
hashtags, τύπου #hiring, #recruiting, 
#jobopening. Πολλές εταιρείες που ψά-
χνουν προσωπικό τα χρησιμοποιούν, κι 
έτσι μπορείς να τις εντοπίσεις εύκολα.

 ●  Ωραία. Τώρα ψάξε και με βάση το αντι-
κείμενό σου, π.χ. #digitalmarketing, 
#cloudcomputing κλπ.

 ●  Κάνε follow τα hashtags που σε ενδιαφέ-
ρουν στο Linkedin.

 ●  Χρησιμοποίησε το “Open to find a new 
job” feature.

 ●  Μπες στα social media των εταιρειών 
γιατί οι περισσότερες αναρτούν εκεί 
ανοικτές θέσεις εργασίας.

 ●  Αξιοποίησε το network σου (φίλους, γνω-
στούς, συμφοιτητές) για να ενημερώσεις 
ότι είσαι διαθέσιμος για δουλειά.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι 
μόνο για να βλέπεις βίντεο με γατάκια. 
Μετάτρεψέ τα σε φανταστικό εργαλείο 

αναζήτησης ευκαιριών.

"Οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες τάσεις του HR 
επηρεάζουν διαρκώς τις διαδικασίες, με τις οποίες μία 
εταιρεία προσελκύει και διατηρεί το προσωπικό της. Ειδι-
κότερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ο μετασχηματι-
σμός των παραδοσιακών μεθόδων σε πιο σύγχρονες είναι 
πλέον γεγονός. Οι online πλατφόρμες και τα social media 
θεωρούνται βασικές πηγές του talent acquisition, ενώ το 
work-life balance και το wellness των εργαζομένων αποτε-
λούν βασικούς άξονες του employee engagement".

Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, 
Chief Human Resources Officer στην 
Teleperformance Greece

www.kariera.gr
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 Πώς να το κάνεις;
 

 ●  Μπαίνεις στο google.com/alerts. 

 ●  Δημιουργείς μια ειδοποίηση σχετικά με 
όποιες λέξεις-κλειδιά θες. Π.χ. γράψε: 
ευκαιρία εργασίας Sales Manager.  

 ●  Πριν πατήσεις «Δημιουργία Ειδοποί-
ησης/Create Alert», πάτα «Εμφάνιση 
Επιλογών» και όρισε εσύ διάφορες 
παραμέτρους όπως πόσο συχνά θες 
να λαμβάνεις ειδοποιήσεις, από πού 
θες να έρχονται ειδοποιήσεις (ιστός), 
σε ποια γλώσσα (ελληνικά) κλπ. 

 ●  Βάλε το mail σου, και ξένοιασες.

Υπάρχουν δίκτυα εκεί έξω που είναι αφι-
ερωμένα σε συγκεκριμένους κλάδους. 
Το GitHub είναι ένα εξαιρετικό παρά-
δειγμα - εάν είσαι προγραμματιστής, 
είναι το κατάλληλο μέρος για να επιδεί-
ξετε την εργασία σου και να συνδεθείς 
με άλλους. Εάν είσαι φωτογράφος; Θα 
ήταν έξυπνο να έχεις λογαριασμό Flickr. 
Σχεδιαστής ή καλλιτέχνης; Σε περιμένει η 
κοινότητα του Behance. Είσαι συντάκτης 
ή συγγραφέας; Δοκιμάστε το Medium. 
Εάν δεν ξέρεις αν υπάρχει κοινότητα για 
το δικό σου επάγγελμα, ρώτα συμφοιτη-
τές σου ή μέντορες, κάτι μπορεί να σου 
‘χει ξεφύγει.

Δεν είναι όλα
για όλους. 
Μπες στο σωστό 
online community.

Βάλε το Google να 
σου στέλνει 
ειδοποιήσεις.

Ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό! Η υπηρε-
σία λέγεται Google Alerts, είναι δωρεάν 
και είναι ένας τέλειος τρόπος για να σου 
έρχονται στο mail σου ειδοποιήσεις για 
ευκαιρίες καριέρας που σου ταιριάζουν.

23.
24

.
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● Αξιοποιούν το momentum, το «εδώ και 
τώρα».

● Σπάνε όλα τα γεωγραφικά εμπόδια.
● Έχουν ως συμμετέχοντες σημαντικούς 

ανθρώπους που μπορεί να είναι και οι 
μελλοντικοί εργοδότες σου (εσύ δεν 
γίνεται να λείπεις).

● Σου δίνουν updated γνώση.
● Αποτελούν τρομερή ευκαιρία για 

networking.
● Πολλές φορές συνδέονται με ευκαιρίες 

απασχόλησης και αποτελούν «πάτημα» για 
να διεκδικήσεις μια νέα θέση εργασίας.

Δήλωσε το «παρών» σε  
live online συναντήσεις

Μη βλέπεις τις online ή virtual συναντήσεις 
ως «υποκατάστατα» των παλιών παραδο-
σιακών events. Τα events στον ψηφιακό 
κόσμο έχουν αυτονομηθεί πλέον και απο-
κτούν μια τελείως διαφορετική δυναμική.

Σκέψου πόσο buzz έχει κάνει το Clubhouse 
από τότε που ξεκίνησε. Σκέψου τα Instagram 
lives. Σκέψου την έκρηξη του Zoom και 
οποιασδήποτε αντίστοιχης πλατφόρμας 
που λειτουργεί σαν ένα portal που ανοίγει 
κάθε ψηφιακή… Νάρνια. Με ένα μικρό-
φωνο, ακουστικά ή κάμερα μπορείς να 
βρεθείς δίπλα σε όποιον θες, όπου θες, 
σε όποιο meeting, Webinar, Virtual Fair ή 
Online Summit έχεις φανταστεί.

25.

Κάνε follow το Club του kariera.gr

GR BUSINESS AND KARIERA

26. Ναι γεια σας, 
Γραφείο 

Διασύνδεσης εκεί;

Αν είσαι τελειόφοιτη/ος ή απόφοιτη/ος, 
έχεις πρόσβαση σε προκηρυσσόμενες θέσεις 
εργασίας, σε προγράμματα πρακτικής άσκη-

σης, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά 
και ημερίδες, από το Γρα φείο Διασύνδεσης 

Σπουδών και Σταδιο δρομίας που έχει η Σχολή 
σου. Συχνά αυτή η πηγή αποδεικνύεται πολύ 

καλή για τα αρχικά στάδια της καριέρας σου.

Μπορεί να ξέρεις και τα προγράμματα  
ΔΑΣΤΑ. Είναι οι Δομές Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας σε πολλά πανεπιστήμια 

(Οικονομικό, Αριστοτέλειο, Ιωαννίνων και 
άλλα) που στην ουσία ενσωματώνουν το 
Γραφείο Διασύνδεσης με το Γραφείο Πρα-

κτικής Άσκησης και τις Μονάδες Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας.

Tip: γράψου και στο ΑΤΛΑΣ. Το ΑΤΛΑΣ είναι μια 
κεντρική πλατφόρμα που διασυνδέει όλους τους 
φορείς (εταιρείες κλπ) που προσφέρουν θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης, με όλα τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της χώρας.

www.kariera.gr
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Εξερεύνησε  
το πόσο  

μπορεί να  
σε εκτοξεύσει  

ένα intern/trainee  
πρόγραμμα  

σε μια μεγάλη 
εταιρεία

27.
Εκεί έξω κάποιες διακεκριμένες εται-
ρείες φτιάχνουν ειδικά προγράμματα 
για νέους εκπαιδευόμενους. Οπότε 
αν είσαι «φρέσκια/ος» απόφοιτη/ος 
χωρίς μεγάλη εμπειρία, σου  
ανοίγεται ένα τεράστιο παράθυρο να 
δουλέψεις και να μάθεις μέσα σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον. Εκτός του ότι θα 
πάρεις τρομερά εφόδια, είναι και η 
ευκαιρία σου να αποδείξεις τι αξίζεις 
και να κερδίσεις μια πιο μόνιμη θέση, 
αλλά και να εξελιχθείς μέσα στον  
ίδιο οργανισμό. 



https://gr.coca-colahellenic.com/gr/working-with-us/rise-management-trainee
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https://www.metrotalentchallenge.gr/home
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Adecco HR
  Λεωφ. Κηφισίας 56, Μαρούσι, 15125
 210 69.30.490
 infogr@adecco.com
 www.adecco.gr

AIMS International Hellas Α.Ε.
 Μιχαλακοπούλου 45,11528 
 210 72.21.568
 aimsh@aims-hellas.com
 www.aimsinternational.com

Alpha Plan
  Πλατεία Καρύτση 4Α, Αθήνα, 10561 
 210 61.46.022, 
 athens@aplan.gr
 www.aplan.gr

Ammon Ovis ltd
 Σπύρου Φωκά 20, Αγ.Ανάργυροι,13562
 211 41.12.400
 ammon.ovis@ammonovis.com
 www.ammonovis.com

Ανάδειξη
  Ν. Μάντζαρου 16, Θεσ/νίκη, 54627
 2310 253.713
 info@anadeixi.gr
 www.anadeixi.gr

Cornerstone Athens
  Αιγιαλείας 54, Μαρούσι, 15125 
 210 61.48.585
 athens@cornerstone-see.eu
 www.cornerstone-see.eu

Create & Act, Αθήνα
 Σεμιτέλου 2Α, Ιλίσια, 115 28
 210 74.70.073 
 info@createandact.gr
 www.createandact.gr

Create & Act, Θεσ/νίκη
  Λεωφ. Νίκης 3, Κέντρο, 54624 
 2310 253.046
 info@createandact.gr
 www.createandact.gr

DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E
  Φραγκοκλησσιάς 3α & Γρανικού,  

151 25 Μαρούσι
 210 67.81.100
 info@deloitte.gr
 www.deloitte.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
  Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40,  

Χαλάνδρι, 15232 
 210 67.29.040
 info@diadikasia.gr
 www.diadikasia.gr

HR Quest / Alexander Hughes
  Κηφισίας 64 και Πρεμέτης, Μαρούσι, 15125 
 210 61.48.180
 hrquest@hrquest.gr
 www.hrquest.gr

HR STRATEGY HUMAN RESOURCES
  Λεωφ.Κηφισίας 130, Αθήνα 11526
 210 61.34.892 
 info@hrstrategy.gr
 www.hrstrategy.gr

ICAP
  Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, 17676 
 210 72.00.000
 icap@icap.gr
 www.icap.gr

ICAP 
  Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικό Πυλαίας,  

Θεσ/νίκη, 57001 
 2310 505.700
 thesaloniki@icap.gr
 www.icap.gr

IN GROUP
  Οιτύλου 11 & Πανόρμου 38, Αθήνα, 11523
 210 82.10.555
 ingroup@ingroup.gr
 www.ingroup.gr

itechScope
  Ευελπίδων 61-63, Αθήνα, 113 62
 215 50.03.020
 info@itechscope.gr
 www.itechscope.gr

EXCEED CONSULTING Α.Ε.
  Λ. Ποσειδώνος 67, Γλυφάδα, 16674 
 210 89.83.610
 info@exceed.gr
 www.exceed.gr

ISS Human Resources ΑΕ
  Λεωφόρος Συγγρού 194, Καλλιθέα, 17671
 213 01.13.300 
 info@issgr.com
 www.issgr.com

28. Μπορείς  
να αξιοποιήσεις αν θες 

κάποια εξειδικευμένη  
Εταιρεία Παροχής  

Υπηρεσιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Σε αυτή την περίπτωση, ουσιαστικά απευ-
θύνεσαι σε εταιρείες Recruiting που ανα-

λαμβάνουν για λογαριασμό πελατών τους 
(οι πελάτες τους είναι μεγάλες συνήθως 
εταιρείες που αναζητούν προσωπικό) να 

προσελκύσουν και να επιλέξουν τον κατάλ-
ληλο κάθε φορά υποψήφιο επιδιώνοντας 

να κάνουν το καλύτερο cultural fit και match 
τόσο για σένα όσο και για την  

εταιρεία-εργοδότη.

Οι εταιρείες στελέχωσης αλφαβητικά:
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Ποια είναι τα θετικά; 

 ● Αυτές οι εταιρείες-σύμβουλοι μπορούν 
να συμβάλλουν ώστε να αυξήσεις την 
ανταγωνιστικότητά σου ως υποψήφιος, 
να σου πουν τι να προσέξεις ανάλογα 
με το σε ποια θέση στοχεύεις κλπ.

 ● Έχουν συνεχή επαφή με πλη θώρα 
επιχειρήσεων στην αγορά, οπότε γνω-
ρίζουν ποιες από αυτές είναι οικονο-
μικά ανθηρές, ποιες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα επιβίωσης, ποιες επεκτεί-
νονται σε νέες δραστηριότητες ή και 
γεωγραφικές περιο χές, ποιες αναζη-
τούν προσωπικό και σε ποιους τομείς 
της δραστηριότητάς τους.

 ● Είναι ενημερωμένες και για τους μισθούς 
που δίνονται συνήθως ανά θέση, καθώς 
και τις θέσεις με τη μεγαλύτερη ζήτηση 
ανά περίοδο. Κάποιες φορές μάλιστα, οι 
εξειδικευμένοι σύμβουλοι γνωρίζουν και 
διαχειρίζονται διαθέσιμες θέσεις που 
δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

KSM Human Resources Ελλάς
  Γ. Παπανδρέου 76-78, Ζωγράφου
 210 74.72.010
 info@ksmhr.gr
 www.ksmhr.gr

KPMG
  Στρ. Τόμπρα 3, 15342, Α. Παρασκευή
 210 60.62.100
 justjobs@kpmg.gr
 www.justjobs.gr

ManpowerGroup
  Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών,  

Κτίριο Β΄, 115 27 Αθήνα 
 210 32.24.301
 manpower@manpowergroup.gr
 www.manpowergroup.gr

MEIHUNT 
   Θεσσαλονίκης 14, Γέρακας, 153 44
 +30 210 98.81.650
 info@meihunt.com
 www.meihunt.com

McKinsey & Company
  Όθωνος 6, 10557 Αθήνα
 210 36.72.400
 greece_recruiting@mckinsey.com 
 www.mckinsey.gr

Optimal Business Action
  Λ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι, 15232
 210 32.59.350
 info@optimalba.gr
 www.optimalba.gr

People for Business
  Παραδείσου 17, Μαρούσι, 15125 
 210 68.00.251
 info@pfb.gr
 www.peopleforbusiness.gr

Personal Management Services 
  Ηρώων Πολυτεχνείου 155, Χαλάνδρι, 15231
 210 67.24.628
 info@pms.gr
 www.pms.gr

PricewaterhouseCoopers
  Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, 15232
 210 68.74.400
 pwc.greece.@gr.pwc.com
 www.pwc.com

RSM Stylianou S.A.
  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25, Μαρούσι
 210 67.17.733
 info@rsmi.gr
 www.rsmi.gr

Randstad Hellas SA 
  Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α, Λεωφόρος 

Μεσογείων 2 & Σινώπης, 115 27, Αθήνα 
 210 67.70.523
 randstad@randstad.gr
 www.randstad.gr

Randstad Θεσσαλονίκη 
  Ανδριανουπόλεως 6 & Παπακυρίτση 8, 

55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
 2310 414.731
 thessaloniki@randstad.gr
 www.randstad.gr

Stanton Chase International 
  Μυκάλης 10, 15124, Μαρούσι, 
 210 61.29.429
 athens@stantonchase.com
 www.stantonchase.com

Stedima SA
  Λεωφ. Κηφισίας 130Α, Αθήνα, 11526
 210 69.93.005
 stedima@hol.gr
 www.stedima.gr

Stockdale & Associates
  Φιλαδελφέως 14, Κηφισιά, 14562
 210 62.36.910
 info@stockdaleconsultants.com
 www.stockdaleconsultants.com

Taplow Hellas
  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου,151 25, 

Μαρούσι
 210 67.53.470
 infohellas@taplowgroup.com
 www.taplowgroup.gr

TRENKWALDER JOBCENTRES HELLAS
  Υψηλάντου 63, 11521, Κολωνάκι
 210 61.24.300
 infogreece@trenkwalder.com
 www.trenkwalder.com/gr

VK PREMIUM ΕΠΕ
  Αμαρουσίου Χαλανδρίου 71, 15125, Μαρούσι
 210 68.35.560
 info@vkpremium.com
 www.vkpremium.gr

Hiring Solutions – kariera.gr
 Καστοριάς 4, Γέρακας 153 44 
 210 81.15.300  hr@kariera.gr
 karierahiringsolutions.jobs.net

Executive Level  
 Καστοριάς 4, Γέρακας 153 44 
 210 81.15.300 
 executivelevel@kariera.gr
  resources.kariera.gr/employers/ 

executive-level/

Μην ξεχάσεις και: 

https://karierahiringsolutions.jobs.net
https://resources.kariera.gr/employers/executive-level/
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Εσύ, τι executive  
θα γίνεις όταν 
«μεγαλώσεις»;

29.

Μία από τις… παραδοσιακές ερωτήσεις στη 
διάρκεια μίας συνέντευξης είναι το «πού 
θα έβλεπες τον εαυτό σου μετά από 5-10 
χρόνια». 
Ο σκοπός αυτής της ερώτησης δεν είναι προ-
φανώς μία επίκληση στο κληρονομικό σου 
χάρισμα, αλλά να εκμαιεύσει ο interviewer τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες σου.
Πόσο σχετική είναι αυτή η ερώτηση στη ση-
μερινή εποχή που -λόγω της τεχνολογίας- 
ολόκληροι κλάδοι αλλάζουν τον στρατηγι-
κό τους σχεδιασμό με ιλιγγιώδη ταχύτητα 
και εταιρικοί στόχοι ανανεώνονται σχεδόν 
τόσο γρήγορα όσο και η οθόνη του κινητού 
σου όταν κάνεις scroll down!
Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι επί-
σης τόσο πιθανό να είναι ακριβής, όσο και 
η απάντηση που έδινες στην ερώτηση των 

παιδικών σου χρόνων: «Εσύ, τι θα γίνεις 
όταν μεγαλώσεις;». Με μαθηματική ακρί-
βεια, σπάνια γίνεσαι αυτό που δηλώνεις. 
Ο λόγος είναι απλός. Τα όνειρά μας μεγα-
λώνουν όσο εξελισσόμαστε. Οι φιλοδοξίες 
μας γιγαντώνονται όσο η εμπειρία μας 
εμπλουτίζεται. Το όραμα της προσωπικής 
μας επιτυχίας γίνεται χειροπιαστό όσο το 
πλησιάζουμε, και τότε -μόνο τότε- επανα-
προσδιορίζεται και ξεκινάμε από την αρχή.

Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, αυτός 
είναι ο προορισμός όλων μας. Η εξέλιξη. 
Στον εργασιακό χώρο, κάποιοι το ονομά-
ζουν καριέρα. Τι είναι όμως η καριέρα; 
Είναι κάτι που σχεδιάζεις και πετυχαίνεις 
με προσήλωση στον στόχο;  Ή μήπως εί-
ναι κάτι που σου συμβαίνει όταν ισχύει 
μία σειρά προσωπικών συνθηκών; Η αλή-
θεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Σίγουρα η 
επαγγελματική πορεία με στόχο μία υψηλή 
ιεραρχικά θέση, έναν executive ρόλο, είναι 
μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία! 
Άλλωστε, όλοι οι «πρωταθλητές», πρώτα 

Έλενα Γεωργανά 
Business Partner  
@Executive Level



www.kariera.gr 37

χρειάζεται να οραματιστούν τη νίκη τους 
για να την πετύχουν.

Θα αναρωτιέσαι τώρα αν αυτό αρκεί! 
Να κλείσεις δηλαδή τα μάτια σου για μια 
στιγμή και να σε δεις στο γωνιακό, μεγά-
λο, executive γραφείο σου. Προφανώς και 
δεν αρκεί! Εκτός από τα προφανή, γνώ-
σεις, τεχνικές δεξιότητες, πολλή δουλειά, 
και όλα τα soft skills που θα σε κάνουν να 
ξεχωρίσεις, υπάρχει κάτι ακόμη που ούτε 
διδάσκεται ούτε αντιγράφεται! Και το έχεις 
μόνο εσύ! Είναι αυτό που -αν παρατηρήσεις 
καλά τον εαυτό σου- το κάνεις καθημερινά, 
σε όποιες συνθήκες, με κάθε ευκαιρία. Είτε 
είναι η ακατάπαυστη περιέργειά σου να 
μάθεις κάτι καινούργιο, είτε είναι η μονα-
δική ικανότητα που έχεις να συνδέεσαι με 
ανθρώπους, είτε είναι η αστείρευτη δημι-
ουργικότητά σου, ένα είναι σίγουρο: ως 
έχεις ένα μοναδικό ταλέντο που περιμένει 
να το ανακαλύψεις!
Το ταλέντο σου είναι αυτό που ορίζει τον 
αυθεντικό εαυτό σου. Το ταλέντο σου είναι 

αυτό στο οποίο αξίζει να επενδύσεις για να 
φτάσεις όσο μακριά επιθυμείς και να πετύ-
χεις όσα ονειρεύεσαι. Το ταλέντο σου είναι 
αυτό που θα λειτουργεί σαν φάρος κάθε 
φορά που θα θες να επαναπροσδιορίσεις 
την πορεία σου. Και με οδηγό το ταλέντο 
σου, το «ταξίδι» σου, εκτός από αποδοτικό, 
θα είναι και απολαυστικό, καθώς θα αξιο-
ποιείς τη δύναμή σου σε κάθε σου βήμα.
Σχεδιάζοντας το μέλλον σου με οδηγό το 
ταλέντο σου, σου δίνει τη δυνατότητα να 
είσαι κάθε στιγμή αυτό ακριβώς που επιθυ-
μείς. Εάν το όραμά σου είναι μία θέση σε 
Executive Level, τότε αυτό θα γίνει, γιατί 
θα έχεις ήδη αποφασίσει ότι θα τα κατα-
φέρεις, αλλιώς δε θα διάβαζες αυτόν τον 
Οδηγό Καριέρας…

ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ ΦΟΡΑ ΠΟΎ ΘΑ ΣΕ  
ΡΩΤΉΣΟΎΝ ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΣΕ 10  

ΧΡΟΝΙΑ, ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟ  
ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΟΎ… ΑΎΤΟ ΞΕΡΕΙ… 

H εταιρεία Executive Level είναι 
ηγέτιδα στον σχεδιασμό premium 

στρατηγικών για Talent Search, 
Evaluation και Selection για τους 

οργανισμούς εκείνους που στοχεύουν 
στη στελέχωσή τους με Great Leaders.
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30.
Ήξερες πως, σε αρκετές περιπτώσεις, πάνω από το 50% των 
θέσεων που είναι προς κάλυψη σε εταιρείες, δεν ανακοινώνονται 
δημοσίως; Πώς λοιπόν βρίσκονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για 
αυτές τις θέσεις; Από έμπειρους recruiters που χρησιμοποιούν 
οι οργανισμοί αυτοί. Η δουλειά τους λοιπόν είναι να βρεις την 
επόμενη δουλειά σου! Εμείς (δηλαδή η Γιώτα, ο Τάσος, η Τόνια, ο 
Νίκος και εγώ) είμαστε εκείνη η ομάδα των recruiters του kariera.gr, 
που αναλαμβάνει για εκατοντάδες εταιρείες να στελεχώσει καίρι-
ες θέσεις εργασίας. Θες να είσαι η επόμενη/ος; Αναζήτησέ μας, 
δικτυώσου μαζί μας και μάθε για όλες τις ανοιχτές θέσεις!

“Να κάνω αίτηση για τον ρόλο του Marketing Specialist στην 
αγγελία της ομάδας του Hiring Solutions; Θα με καλέσουν; Ποια 

να είναι άραγε η διαδικασία που ακολουθούν;”. Αν καλύπτεις 
τις απαιτήσεις του ρόλου, η απάντηση είναι “Ναι, φυσικά και 

να κάνεις apply” και κάποιος από την ομάδα θα επικοινωνήσει 
μαζί σου! Αν η εμπειρία σου καλύπτει τα βασικά στοιχεία της 

θέσης, ποιο είναι το επόμενο βήμα; Διαδικτυακή συνέντευξη! Σε 
αυτό το στάδιο μαθαίνουμε αναλυτικότερα την επαγγελματική 

σου εμπειρία και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σου. Αν λοιπόν 
κάνεις fit και στις ανάγκες του συνεργάτη μας, το προφίλ σου θα 
συμπεριληφθεί στη shortlist μας, και θα ξεκινήσει το “candidate’s 

journey”. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, σκέψου ότι η 
συνάντηση με την ομάδα μας έχει μεγάλη αξία, καθώς γνωρίζο-

ντάς σε, ξέρουμε τι ευκαιρίες θα σου επικοινωνούμε στο μέλλον.

Εκμεταλλεύσου τους 
recruiters που μπορούν 
να σε βοηθήσουν

Κωνσταντίνα Γρηγορίου 
Hiring Solutions Manager

Τάσος Μάμμας  
Recruitment Consultant

Γιώτα Παπαγεωργίου  
Recruitment Consultant

“Ιδανικά, θα θέλαμε έναν Developer, με 5+ χρόνια εμπειρίας ως 
Full stack, με εκτενή γνώση σε cloud services, databases, system 
administration και ευχέρεια στη χρήση Αγγλικών, Hindi και Γαλλι-
κών (experience in playing piano would be considered an asset) ”. 
Σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι, όμως συχνά κάποιες εταιρείες που 
συνεργαζόμαστε θα έχουν αρκετά υψηλές απαιτήσεις. Το σημα-
ντικό στον ρόλο μας είναι να ακούμε τις ανάγκες της εκάστοτε 
εταιρείας, τι αναζητούν από έναν υποψήφιο και να τους μετα-
φέρουμε συμβουλευτικά το κλίμα της αγοράς, ώστε να βρούμε 
εσένα -την/τον καταλληλότερη/ο- για την κάλυψη της θέσης.

www.kariera.gr


www.kariera.gr 39

“Πώς μπορώ να κάνω τα πρώτα μου βήματα σαν Front End 
Developer”. Αν κάνεις σε κάποιον αυτή την ερώτηση και σου απα-
ντήσει: “Καταρχάς, ξεκινώντας από γλώσσες προγραμματισμού, 
πρέπει να μάθεις HTML”, τότε τρέξε… κι έλα στην ομάδα Hiring 
Solutions. Στην ομάδα μας δε θα βρεις άτομα τα οποία κατά τη 
διάρκεια μιας πιο “τεχνικής” συζήτησης θα εμφανίζουν… null, 
αλλά θα σε βοηθήσουν να γεφυρώσεις το χάσμα ακαδημαϊκής 
γνώσης - αγοράς εργασίας. Τόσο το τεχνικό μας background όσο 
και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις ΙΤ μας επιτρέπουν να σε κα-
τατοπίσουμε. Είτε σε ενδιαφέρει να εργαστείς σε μια πρωτοπόρα 
startup είτε σε έναν μεγάλο οργανισμό leader στον τομέα του, 
η ομάδα μας ανάλογα το seniority και το προφίλ σου μπορεί να 
σου προτείνει την καταλληλότερη θέση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο 
και το μότο μας “Ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση”.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός Recruitment Consultant, είναι 
πως γνωρίζει πολύ καλά το τι χρειάζεσαι εσύ αλλά και οι εργοδό-
τες, ώστε να “κουμπώσετε” μεταξύ σας. Και είναι κομβικός ο ρό-
λος μας στη σύνδεση των δύο πλευρών, κυρίως στα πιο “φρέσκα” 
προφίλ, σε εκείνους δηλαδή που αποφοίτησαν από το Πανεπιστή-
μιο και βγαίνουν σε έναν αχαρτογράφητο ωκεανό (aka η αγορά 
εργασίας) στον οποίο πρέπει γρήγορα μάλιστα να κολυμπήσουν. 

Ο οδηγός επιβίωσης στην απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά ερ-
γασίας, δεν είναι κεκτημένος από το Πανεπιστήμιο. Αποκτάται στην 
πορεία, βήμα-βήμα, με οργάνωση και τριβή. Οι γνώσεις μας λοιπόν 
(ημών των… υποφαινόμενων) είναι πολύτιμες για έναν graduate, 
τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής βιογραφικού, προετοιμασίας 
συνέντευξης, όσο και σε γενικότερες κατευθύνσεις για το πώς λει-
τουργεί η αγορά σήμερα. Και να θυμάσαι: ο ρόλος μας πρωτίστως 
-οφείλει να- γέρνει προς τη δική σου πλευρά, του υποψηφίου.

Τόνια Τζίτζη  
IT Recruitment 
Consultant

Νίκος Τσίφτης  
Recruitment Consultant 

Kariera.gr | Hiring Solutions

https://www.kariera.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/hiring-solutions/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-cgw7lh6dftllmj0d821
https://www.kariera.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/hiring-solutions/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-cgw7lh6dftllmj0d821
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31. Δεν ξέρεις τι 
ακριβώς θες να 

κάνεις; Δεν πειράζει.

32.  Κάνε ένα τεστ, 
χωρίς να βάλεις 
μπατονέτα στη 
μύτη σου.

Σε μια περίοδο που όλοι κάνουμε ένα τεστ 
(κυρίως με μπατονέτες βαθιά χωμένες 
στις μύτες μας), εσύ μπορείς να κάνεις και 
ένα τεστ Δεξιοτήτων ή Τεστ Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού. Ναι, το κάνουν και 
ενήλικες ή άνθρωποι που ήδη δουλεύουν 
και θέλουν να κάνουν μια στροφή στην 
καριέρα τους. Όλοι έχουμε δικαίωμα να 
επαναξιολογήσουμε τις κλίσεις μας και τις 
ικανότητές μας για να πάρουμε έναν πιο 
κατάλληλο επαγγελματικό δρόμο.

Μερικοί από εμάς ακόμα δεν έχουμε απο-
φασίσει ποιο επάγγελμα μας ταιριάζει 

ακριβώς. Είναι απολύτως θεμιτό να ψάχνε-
σαι*. Πολύ μεγάλα μυαλά της ανθρωπότη-

τας δεν ήξεραν τι θέλουν να κάνουν στη 
ζωή μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. 

Π.χ. η J.K. Rowling στα 28 της δεν ήταν η 
συγγραφέας που είναι σήμερα. Ήταν χωρι-

σμένη, άνεργη και δεν είχε ιδέα τι θα κάνει. 
Και κάποια στιγμή σκέφτηκε «Έχω μια 

παλιά γραφομηχανή και μια μεγάλη ιδέα», 
και έτσι ξεκίνησε το πρώτο Χάρι Πότερ. 

Τι θέλουμε να πούμε; Ότι μέχρι να βρεις 
αυτό που σε εκφράζει και σου αρέσει, μην 
αδρανείς. Δοκιμάσου σε διάφορες θέσεις. 

Μόνο έτσι θα βρεις σε τι έχεις ταλέντο.

* Ή μπορεί να είσαι αυτό που λέμε 
“multipotentialite”, δηλαδή να μην έχεις μόνο 
μία κλίση αλλά πολλές. Όσο πιο γρήγορα το 
ανιχνεύσεις και το αποδεχτείς (και αποτινάξεις 
το στίγμα «γιατί δεν έχω ένα μεγάλο ταλέντο;») 
τόσο πιο γρήγορα θα το ενσωματώσεις στην 
επαγγελματική σου ταυτότητα!

Μπορείς να συνδεθείς στον ΕΟΠΠΕΠ 
(Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) για να κάνεις 

ένα τέτοιο τεστ ή να βρεις έναν 
Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
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Είμαστε στην εποχή που είναι πιο εύκολο 
από ποτέ να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που 

θαυμάζεις το έργο του ή την πορεία του. 
Του στέλνεις ένα private message στα social 
media και με την προϋπόθεση ότι δεν είσαι 
ένας φρικαλέος stalker, οι πιθανότητες να 

σου απαντήσει και να σε βοηθήσει είναι 
πάρα, μα πάρα πολλές. 

Ξεπέρνα
τη ντροπή.

«Αλήθεια, πώς τα καταφέρατε;!». Να μια 
ερώτηση που έχουν βαρεθεί να δέχονται 
όσοι έχουν επιτύχει κάτι στη ζωή τους. 
Οπότε αν τύχει να γνωρίσεις έναν δικό σου 
γκουρού, κάποιον που θεωρείς αυθεντία 
στη δουλειά σου, μην του κάνεις αυτή την 
ερώτηση. Μπορείς να σκεφτείς κάτι πολύ 
πιο δημιουργικό όπως:

34. Αν γνωρίσεις 
κάποιον που θαυμάζεις, 
να είσαι έτοιμη/ος να 
κάνεις τις σωστές ερωτήσεις.

 ● Τώρα ξεκινάω στο αντικείμενό σας… Έχε-
τε κάποιο καλό tip να μοιραστείτε που 
θα με βοηθήσει;

 ● Υπάρχει κάποιο βιβλίο (ή άλλη πηγή γνώ-
σης) που θα μου συστήνατε;

 ● Έχω κολλήσει με το τάδε θέμα (εδώ 
αναφέρεις ένα πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζεις). Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάτι 
παρόμοιο; Πώς μπορώ να το λύσω;  
 
Και φυσικά… μπορείς να δώσεις μια 
επαγγελματική σου κάρτα ή ένα επαγ-
γελματικό σου online προφίλ και να πεις: 
«Αν χρειαστείτε συνεργάτες, θα χαρώ 
ιδιαίτερα να εξετάσετε το ενδεχόμενο 
να μου δώσετε την ευκαιρία».

Αν είσαι αμετανόητος 
introvert, διάβασε 
το «Ο εσωστρεφής 
ηγέτης» της Jennifer 
B. Kahnweiler. Είναι 
ένας τέλειος οδηγός 
για εσωστρεφείς χα-
ρακτήρες που θέλουν 
να επιτύχουν σε έναν 
εξωστρεφή κόσμο.

33.
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Κάποιος είπε: "Γνώση είναι να συλλέ-
γεις τελίτσες. Εμπειρία είναι να ενώνεις 

τις τελίτσες". Η γνώση από μόνη της 
δεν λέει πολλά. Πρέπει να εφαρμόσεις 

όσο μπορείς αυτά που μαθαίνεις, να 
συμμετάσχεις σε εθελοντικά projects 
που σου αρέσουν, να δημιουργήσεις 

κάτι για φίλους (ή με φίλους), να μπλε-
χτείς με τα πράγματα, να λερώσεις 

-όπως λέμε- τα χέρια σου.

Έστω ότι ένα job opening που σου αρέσει 
και «σου κλείνει το μάτι» ζητάει να έχεις 5 
ή 6 πράγματα ως υποψήφιος (π.χ. να έχεις 

κάποιες συγκεκριμένες σπουδές, κάποια 
συγκεκριμένα skill, και κάποια εμπειρία). 

Εσύ έχεις τα περισσότερα αλλά όχι όλα. Μη 
μασάς. Στείλε βιογραφικό ούτως ή άλλως. 
Στα job requirements φυσικά ο εργοδότης 

θα γράψει τα ιδανικότερα κριτήρια για αυ-
τόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πώς αν δεν τα 

έχεις όλα αποκλείεσαι αυτομάτως.
Επίσης, αν δεν έχεις αντίστοιχη εμπειρία, 

μη σε τρομάζει το «επιθυμητή ή απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία» που βλέπεις να 

γράφεται πολλές φορές. Στείλε εσύ. Τα 
υπόλοιπα θετικά στοιχεία σου (όπως το ότι 

είσαι δραστήρια/ος, παρακολουθείς τις 
εξελίξεις στον κλάδο σου, συμμετέχεις σε 
communities) μπορεί να αντισταθμίσουν 

αυτή την έλλειψη και να τους κάνεις πολύ 
καλή εντύπωση.

Μη σε εμποδίζει 
το ότι δεν έχεις

όλα τα προσόντα 
που ζητάει ένα 

job opening.

Μετουσίωσε τη 
γνώση σε πράξη.

35.

36.
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Αν έχεις background στο Finance, μην 
κολλάς μόνο σε επαγγέλματα σε Χρημα-
τοπιστωτικά Ιδρύματα. Υπάρχουν κι άλλες 
λύσεις για σένα: όπως η δουλειά σε μια 
εταιρεία Τυχερών Παιγνίων.

Αν έχεις φιλολογικές σπουδές, μη θεωρείς 
ότι μπορείς να δουλέψεις μόνο ως Φιλόλο-
γος. Πολλά επαγγέλματα σήμερα χρειάζο-
νται και ζητούν άριστες ικανότητες προ-
φορικού και γραπτού λόγου, όπως content 
editors, copywriters κ.ά.

Ποιο είναι το νόημα με αυτά τα παραδείγ-
ματα; Ότι αν διευρύνεις τον τρόπο που 
σκέφτεσαι, θα βρεις πολλά αντικείμενα  
που «κολλάνε» με το επαγγελματικό  
προφίλ σου.

Βρες διεξόδους 
πέρα από τις  
προφανείς.

37. Μην ξεχνάς: 
δεν σε διαλέγουν 
μόνο. Διαλέγεις 
και εσύ 
εργοδότη!

Όταν ξεκινάς για βρεις δουλειά και αρ-
χίζεις να έρχεσαι σε επαφή με εταιρείες, 
είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι δεν διαλέ-
γουν μόνο εκείνες εσένα, αλλά κι εσύ την 
εταιρεία. Θα επιλέξεις εταιρεία με βάση τα 
δικά σου κριτήρια: όπως για παράδειγμα, 
τι career opportunities σου δίνει; Τι παρο-
χές; Σε εμπνέει το όραμα της εταιρείας; 
Σου ταιριάζει ο τρόπος που συμπεριφέρε-
ται; Είναι ευαίσθητη κοινωνικά; (δες στη 
Συμβουλή 64 και το σχετικό κομμάτι για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

38
.
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Εργασία στο Retail;
Δες τι χάνεις αν δεν την κάνεις.39.

Στους στόχους καριέρας σου, βάλε το Retail. 
Το αποφεύγεις; Ξανασκέψου το! 
Τα benefits που ίσως χάσεις αν δεν το επιλέξεις είναι:

Το… unboxing 
στη δημιουργικότητά σου 

Είναι σαν να βγάζεις τη δημιουργικότητά 
σου από το κουτί όταν είσαι στο Retail, 
βρίσκεις λύσεις, γίνεσαι ευέλικτη/ος, 
μαθαίνεις να σκέφτεσαι out-of-the-box.

Στο Πλαίσιο σκεφτόμαστε OUT-OF-THE-BOX
και ενεργούμε like THERE IS NO BOX.

Επειδή σε όλες τις δουλειές θα σου 
χρειαστεί να έχεις people skills 

(να είσαι επικοινωνιακή/ος, να είσαι 
ετοιμόλογη/ος κλπ), δεν υπάρχει 

κλάδος που να στα καλλιεργεί τόσο, 
όσο το Retail. Στο Retail είσαι σε συ-

νεχή επαφή με πελάτες, 
μαθαίνεις να αναγνωρίζεις 

τις προτιμήσεις τους και εξασκείσαι 
στο client management.

H ανάπτυξη 
των people
skills σου 

#UinRetail by
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Οι ευκαιρίες μάθησης: 
agile learning

Λόγω των πολλών τμημάτων που  
έχει in-house το Retail, μπορείς να 

πάρεις εμπειρία μέσα από projects σε 
πολλά και διαφορετικά τμήματα,  

αποκτώντας ευρεία γνώση.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έκανε join το #plaisioteam ως Sales Advisor Αναβάθμισης, εξε-
λίχθηκε σε ρόλους ευθύνης και στη συνέχεια εντάχθηκε δυναμικά στο Εμπορι-
κό Τμήμα, έχοντας σήμερα τη θέση του Group Manager Χαρτοπωλείου! 
Η ΕΛΕΝΑ ξεκίνησε ως Sales Advisor Χαρτοπω-
λείου και τώρα είναι στο τμήμα Training ως 
Skills Shaper για τους νέους συνεργάτες των 
#plaisiostores! 
O ΒΑΣΙΛΗΣ από Sales Advisor Κινητής μεταπή-
δησε στο Τμήμα Support των Αγορών
και στη συνέχεια  
εξελίχθηκε σε 
Campaign Manager 
στο Τμήμα Marketing! 
Και τα παραδείγματα 
συνεχίζονται!

Τι άλλες δεξιότητες μπορεί να σου γλιστρήσουν από τα χέρια αν δεν έχεις retail 
εμπειρία; Time management skills (αφού στο Retail κουρδίζεις το «εσωτερικό σου 
ρολόι» που σε βοηθά να διαχειρίζεσαι πιο σωστά τον χρόνο σου), αλλά και initiative 
taking skills (αφού συχνά θα καλείσαι να πάρεις πρωτοβουλίες).

Η γρήγορη εξέλιξή σου σε ρόλους ευθύνης 

Οι περισσότεροι εργοδότες δίνουν μεγάλη βάση στο να έχεις εμπειρία και καθημερι-
νή τριβή στις Πωλήσεις πριν σου εμπιστευθούν μια θέση ευθύνης. Λόγω των πολλών 
challenges, μπορείς να ανέβεις πολύ γρήγορα σε ευθύνες και να αποδείξεις την αξία 
σου μέσα από το performance σου σε fast-paced συνθήκες.

#UinRetail by
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Πώς να επιλέξω
μια δουλειά στο Retail;

40.
Τίποτα δεν είναι καλύτερο από μια δουλειά που σε εκφράζει. 
Έτσι να επιλέξεις τη δουλειά σου, με κριτήριο να ματσάρεις 
καλά μαζί της (να σε κάνει excite και να σου ταιριάζει). 
Πιο συγκεκριμένα για μια θέση στο Retail, κοίταξε:

να ταιριάζει η κουλτούρα σου με αυτήν της εταιρείας. 
Τι εννοούμε; Δες το company culture, ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας; 
Πιστεύουν στους ανθρώπους; Ενθαρρύνουν τις ομάδες; Περνάνε καλά;
Υπάρχει ευχάριστο κλίμα; 

τα hobbies σου να είναι κοντά στο «αντικείμενο» της 
εταιρείας.
Δες τι σε κάνει χαρούμενο, ποιο είναι το πάθος σου; Για παράδειγμα αν έχεις πάθος 
με την τεχνολογία και τα gadgets, τα pc, το gaming, τη φωτογραφία, θα σου είναι 
πιο εύκολο να δουλεύεις για μια εταιρεία με αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες.

να μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου μέσα 
στην εταιρεία.
Οραματίσου τον εαυτό σου να δουλεύει εκεί. Πώς είναι;

να είσαι ενεργή/ός με το brand.
Για παράδειγμα, στο Πλαίσιο πολλοί υποψήφιοι έχουν πρώτα 
εξαιρετικό customer experience και έτσι παρακινούνται να φα-
νταστούν τον εαυτό τους να εργάζεται στην εταιρεία. Επόμενο 
βήμα; Να στείλουν το CV τους και να είναι #plaisionected στα 
social media και τις ευκαιρίες καριέρας μας!

Στο Πλαίσιο είμαστε γεμάτοι ενέργεια, έχουμε πάθος για ό,τι 
κάνουμε, «παίζουμε» πάντα ομαδικά, εκφραζόμαστε ανοιχτά και 
με ευθύτητα, νοιαζόμαστε για το experience των πελατών μας. 

Αυτό είναι το #plaisioDNA! Think we match? Join Us!

Θες να γνωρίσεις πώς είναι η ζωή στο Πλαίσιο; Μπες στο κανάλι 
μας στο YouTube στο section Life at Plaisio, στο Life Page μας στο 

LinkedIn και ακολούθησέ μας στο Instagram @plaisiopeople.
Γνώρισε τους #plaisiopeople που εξελίχθηκαν  

μέσα στο Retail στην επόμενη σελίδα!

#UinRetail by
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Μαρία Χ.
Από Sales Advisor Κινητής ⟶  
Talent Acquisition Retail Associate σήμερα

Γρηγόρης Μ. 
Από Sales Advisor Κινητής ⟶ Assistant Store 
Manager ⟶ Buyer στο τμήμα Αγορών σήμερα

Για να μπορείς να αντιληφθείς τα εφόδια που θα έχεις, ξεκινώντας 
από έναν entry-level ρόλο σε μια εταιρεία, θα πρέπει να σκεφτείς με 
innovative τρόπο πώς αυτά θα σου χρησιμεύσουν στην πορεία της 
καριέρας σου. Οι #Plaisiopeople μοιράζονται μαζί μας όλα εκείνα τα 
learnings στα πρώτα τους βήματα στο Πλαίσιο που αποδεικνύονται 
πολύτιμα skills στην τωρινή τους θέση, μετά το level up στα διαφορε-
τικά τμήματα της εταιρείας. 

‘’Τα εφόδια που μου 
έδωσε το Retail είναι 
αρκετά. Γνώρισα 
πολύ καλά τον πε-
λάτη και το business 
της εταιρείας. Επί-
σης, έμαθα εκ των 

έσω τις απαιτήσεις, αλλά και τα κρυφά 
tips που μπορεί να έχει κάθε ρόλος. 
Έτσι, για εμένα πλέον είναι πολύ πιο 
εύκολο να εντοπίσω και να κάνω match 
τον άνθρωπο με τον ρόλο. Με βοήθησε 
να διαχειρίζομαι την πίεση σαν… guru! 
Στον σημερινό μου ρόλο σε συνθήκες 
πίεσης, επιστρατεύω την εμπειρία του 
καταστήματος, βάζω σωστές προτε-
ραιότητες και λειτουργώ με ταχύτητα 
και ακρίβεια. Η επικοινωνία είναι ένα 
ακόμα skill που έχτισα και με βοηθάει 
μέχρι σήμερα’’. 

"Η εξέλιξη επιτυγχάνε-
ται σταδιακά και στη-
ρίζεται σε βάσεις που 
χτίζονται βαθμιαία. Η 
εμπειρία που απέκτησα 
μέσα από το retail, από 
τη θέση του πωλητή 

έως και αυτή του Assistant Store Manager, 
με γέμισαν ενθουσιασμό, γνώση, δημιουρ-
γικότητα, εμπιστοσύνη και μου έδωσαν το 
κίνητρο για επιτυχία. Παράλληλα, η συνεχής 
τριβή με τα προϊόντα και τους πελάτες με 
έκαναν να αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες τους 
και να διαχειρίζομαι προσεκτικά τα αιτήμα-
τά τους. Πλέον ως Buyer, μπορώ να αναγνω-
ρίσω την αξία ενός προϊόντος στην αγορά, 
τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διά-
φορα φέρνοντας εμπορική επιτυχία, αλλά 
και τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει το 
προϊόν σε αποτυχία’’. 

Ρώτα εργαζόμενους από 
εταιρείες που σε ενδιαφέρουν
πώς ξεκίνησαν και πώς εξελίχθηκαν.

41.

#UinRetail is exciting!
Let’s see what they have to say…

#UinRetail by
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Ελένη Μ. 
Από Ταμίας ⟶ Accounts Payable Associate Accountant σήμερα

Λεμονιά Μ.
Από Sales Advisor Κινητής ⟶ Specialist Κινητής ⟶ Digital Campaign 
Manager σήμερα

"Έχοντας διανύσει μια αξιόλογη πορεία στο 
Πλαίσιο, μπορώ πλέον να αναγνωρίσω τις δυνα-
τότητες και τα εφόδια που μπορεί να προσφέρει 
μια μεγάλη εταιρεία. Ξεκινώντας από το κατά-
στημα, η άμεση επαφή με τον καταναλωτή και οι 
χρονικές απαιτήσεις, με βοήθησαν να εργάζομαι 
αποδοτικά σε συνθήκες πίεσης, πετυχαίνοντας 

τους ημερήσιους στόχους. Έμαθα τι σημαίνει πελάτης, προϊόν, κατά-
στημα και εφοδιάστηκα κατάλληλα, ώστε να μπορέσω να αφομοιω-
θώ στο τμήμα της Οικονομικής Διεύθυνσης. Έχω ήδη ασχοληθεί με 
τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, την κατάρτιση cash flow και 
budgeting και τις πληρωμές προμηθευτών. Εξελίσσομαι κάθε μέρα, 
επειδή ασχολούμαι με νέα ενδιαφέροντα αντικείμενα και συνεργάζο-
μαι με αξιόλογους ανθρώπους". 

"Όταν μιλάμε για Retail μία λέξη που έρχεται στο 
μυαλό είναι οι γρήγοροι ρυθμοί. Στο περιβάλλον 
του καταστήματος και με τους ανθρώπους της 
εταιρείας να σε καθοδηγούν και να σε εκπαι-
δεύουν συνεχώς, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι την 
πίεση αυτή και φτάνεις να κατακτάς το περίφημο 
multitasking. Ένα εφόδιο που εκτιμώ απεριόρι-

στα στην τωρινή μου θέση, αλλά και σε οποιαδήποτε θέση κληθώ να 
εργαστώ. Tο σημαντικότερο όμως απόκτημα είναι το επικοινωνια-
κό κομμάτι. Ως υπεύθυνη τμήματος είχα να διαχειριστώ από τη μία 
εκατοντάδες πελάτες με τις ανάγκες τους, και από την άλλη τους 
ανθρώπους της ομάδας μου. Ως Digital Campaign Manager ανασύ-
ρω συχνά αυτές τις επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθώ 
στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς μου". 

#UinRetail by
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Νικολέτα Μ. 
Από Sales Advisor Χαρτοπωλείου ⟶ Productions Systems  
Administrator σήμερα

Μαρία Κ.
Από Πωλήτρια Κινητής Τηλεφωνίας ⟶ B2B Digital Campaign  
Manager σήμερα

"Παρά το σύντομο διάστημα που ήμουν στο 
κατάστημα, ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός για να 
εφοδιαστώ με βασικά skills για τον τωρινό μου 
ρόλο. Η εξοικείωση που απέκτησα στο κατάστημα 
με τα προϊόντα καθώς και με το σύστημα διαχεί-
ρισής τους, μου φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμη στον 
σημερινό μου ρόλο. Η τριβή με τους πελάτες και 

τις ανάγκες του καταστήματος με βοήθησε να εντοπίζω και να επι-
λύω άμεσα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν καθημερινά. Η 
ταχύτητα, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα ακόμη και κάτω από 
απαιτητικές συνθήκες είναι ένα από τα χρησιμότερα skills που απέ-
κτησα στο retail και που με ακολουθούν έως σήμερα".

"Ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, είχε πει 
«για να φτάσεις ψηλά στο Marketing πρέπει να 
περάσεις πρώτα από την πώληση». 

Με αυτή τη φράση πορεύομαι μέχρι και σήμερα. 
Ξεκίνησα από πωλήτρια Κινητής Τηλεφωνίας και 
το Κατάστημα ήταν ένα μεγάλο “σχολείο”. 

Έμαθα να “διαβάζω” τα προϊόντα, να διαχειρίζομαι και να ακούω 
τις ανάγκες του πελάτη & να τις συνδέω με το καταλληλότερο 
Smartphone για εκείνον. 

Έμαθα να παίρνω γρήγορες αποφάσεις, να λειτουργώ σε πολλαπλά 
επίπεδα και να προσαρμόζομαι στις διαφορετικές ανάγκες που προ-
έκυπταν στη δουλειά καθώς και να βρίσκω άμεσα λύσεις σε προβλή-
ματα. 

Όλα αυτά έγιναν γνώση & εργαλεία για τη θέση μου στο τμήμα Β2Β 
Marketing που βρίσκομαι σήμερα".

#UinRetail by
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43. Ξεκίνα πάντα 
με την ψυχολογία 
του νικητή.

Για κάθε επαγγελματική διεκδίκηση που 
κάνεις, κράτα αρχείο. Πού είδες την αγ-

γελία; Σε ποιο mail έστειλες βιογραφικό; 
Με ποιον άνθρωπο μίλησες;  

Ποια ημερομηνία;

Είναι πολύ εύκολο να χαωθείς μετά από 
πολλά βιογραφικά που στέλνεις και πολ-

λές απόπειρες που κάνεις. Και σκέψου 
πόσο άβολο θα είναι να ξεχαστείς και να 

στείλεις δυο ίδιες αιτήσεις στην ίδια εται-
ρεία. Ή να σε πάρει κάποια εταιρεία για 

συνέντευξη και να ρωτήσεις  
«Συγγνώμη, μπορείτε να μου θυμίσετε 
ποιοι είστε και τι ψάχνετε;». Α πα πα.

Μη στείλεις ποτέ βιογραφικό με 
την ψυχολογία «σιγά μη με πά-
ρουν». Η λογική σου πάντα θα 
είναι ότι η αίτηση που στέλνεις, η 
προσπάθεια που κάνεις, 
θα πάει καλά.

Κράτα αρχείο
42.
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Τηλέφωνο: Η πρώτη επαφή τους μαζί σου 
είναι πιθανόν να είναι τηλεφωνική. Οπότε 

εσύ το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να 
σηκώνεις το τηλέφωνό σου. Ή αν δεν είσαι 
διαθέσιμη/ος εκείνη την ώρα, να επιστρέ-
φεις την κλήση όσο πιο σύντομα μπορείς.

Τηλέφωνο; 
Βίντεο; 

Βιντεοκλήση;
 Ή από κοντά;

Βίντεο: Το βίντεο αρέσει ως μέσο πρώτης 
γνωριμίας σε κάποιες εταιρείες. Σου ζη-
τούν λοιπόν να τραβήξεις ένα μικρό βίντεο 
παρουσιάζοντας τον εαυτό σου και να το 
στείλεις.
Βιντεοκλήση: Έχε υπόψη ότι μπορεί επίσης 
να σου κανονίσουν ένα video-call, π.χ. με 
Skype, Google Meet κλπ. Συμβουλάρα (δη-
λαδή μεγάλη συμβουλή): Κάνε τεστ πριν το 
call, ότι η κάμερα, το μικρόφωνο του υπο-
λογιστή σου και το internet σου λειτουρ-
γούν σωστά (καλού-κακού συνδέσου με 
καλώδιο ethernet, μη μας κάνει καμία τρέ-
λα το WiFi). Μετά ετοιμάσου, ντύσου καλά 
(σαν να πρόκειται να τους συναντήσεις από 
κοντά) και κάτσε σε ένα σημείο του σπιτιού 
που έχει καλό φωτισμό. Επίσης καθάρισε 
και συμμάζεψε το «πλάνο» από πίσω.
Από κοντά: Το «κοντά» μπορεί να μην ήταν 
τόσο συχνό φέτος όσο άλλες χρονιές (λόγω 
COVID), αλλά παραμένει ως η πιο ζωντανή 
μορφή γνωριμίας.

Οι recruiters που πιστεύουν ότι το προφίλ 
και το βιογραφικό σου ταιριάζει με αυτό 

που ψάχνουν έχουν πολλούς τρόπους να σε  
γνωρίσουν καλύτερα.

44.
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 ● Κάνε φίλο σου τον Διάβολο (που κρύβε-
ται στις λεπτομέρειες). Δηλαδή φρόντι-
σε να είναι ίσιο το τσουλούφι, καθαρά 
τα νυχάκια, αστεράτο το χαμόγελο, 
σιδερωμένα τα ρούχα, καθαρή αναπνοή 
(άνευ τσίχλας) κλπ. Δεν θες η πρώτη 
εντύπωση που δίνεις να είναι σαν να 
γύρισες από διαδήλωση. 

 ● Κορωνο-tip: επειδή φέτος είναι περίεργα 
τα πράγματα στις δια ζώσης συναντή-
σεις έχε τη μάσκα σου, κράτα απαραί-
τητες αποστάσεις, και εφάρμοσε τον… 
new age χαιρετισμό (δηλαδή χωρίς τη 
χειραψία). 

 ● Βγάλε τον Χρήστο Ζαμπούνη που κρύ-
βεις μέσα σου: οι καλοί τρόποι, το «ευ-
χαριστώ» και η σωστή στάση σώματος 
είναι πάντα winner tactic.

A! επίσης κλείσε το κινητό σου 
πριν αρχίσει η συνέντευξη.

"Ένα από τα πιο σημαντικά deal 
breakers σε μία συνέντευξη είναι η/ο 
υποψήφια/ος να μην έχει γνώση του 
οργανισμού στον οποίο απευθύνεται 
και να μη γνωρίζει βασικά στοιχεία που 
αφορούν στη δραστηριότητα και στον 
κύκλο εργασιών του".

Ζήσης Ανδριανόπουλος, 
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στη 
METRO AEBE

Σκίσε 
στη συνέντευξη

45.

● Γίνε ο πιο… επαγγελματίας Σέρλοκ 
Χολμς, που πάει να πει, ερεύνησε σε 
βάθος ποια είναι η εταιρεία, τι κουλτού-
ρα έχει, και τι γράφει στο site της, στα 
social media της, στα πρόσφατα Δελ-
τία Τύπου της. Αυτό θα τους δείξει ότι 
όντως ενδιαφέρεσαι και θα σε γεμίσει 
αυτοπεποίθηση. 

 ● Δες ξανά το job opening και την περι-
γραφή της θέσης. Κάνε μόνη/ος σου μια 
αντιπαραβολή με το βιογραφικό σου για 
να δεις ποια είναι τα δυνατά σου ση-
μεία, ποιες είναι οι αδυναμίες σου, ποιες 
είναι οι ευκαιρίες που έχεις και τι μπορεί 
να απειλήσει τη θέση σου στην εταιρεία. 

 ● Κάνε “style me up” από την προηγούμε-
νη μέρα. Βρες αυτά που θες να φορέσεις 
εγκαίρως δηλαδή, σκέψου την πίκρα σου 
αν θες να φορέσεις ένα πουκάμισο που 
σου αρέσει και είναι ακόμα στα άπλυτα. 

 ● Κανόνισε τον χρόνο σου για να είσαι 
εκεί 10-15 λεπτά νωρίτερα. Καλύτερα να 
φτάσεις λίγο νωρίτερα και να περιμένεις 
απ’ έξω μέχρι να έρθει η ώρα του ραντε-
βού σου, παρά αργότερα και να μπεις με 
την ψυχή στο στόμα. 

 ● Πάρε μαζί σου δυο περιποιημένα αντί-
τυπα του βιογραφικού σου σε μια ωραία 
ζελατίνη, ένα καθαρό μπλοκάκι και ένα 
στιλό για να κρατήσεις τυχόν σημειώσεις. 
 
 

Με όποιον τρόπο κι αν σε καλέσουν να γνω-
ριστείτε, μαζέψαμε για σένα τα πιο δια-
χρονικά και άχαστα tips για να δείξεις τον 
καλύτερό σου εαυτό.
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 ● Ξεκίνα λέγοντας ποια είναι η παρούσα 
κατάστασή σου (π.χ. είμαι απόφοιτος της 
τάδε σχολής, και αφιερώνω το τελευταίο 
διάστημα στο να βρω το επόμενο επαγ-
γελματικό μου βήμα).

 ● Πήγαινε τώρα στα βασικά σου επιτεύγμα-
τα (achievements) ξεκινώντας από το πιο 
πρόσφατο (π.χ. ήμουν στην τάδε ομάδα, 
που κάναμε το τάδε project).

 ● Πες τους με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι 
κάνουν match οι δεξιότητες, τα χόμπι 
και οι γνώσεις σου με αυτό που ψάχνει η 
εταιρεία (π.χ. ξέρω ότι ψάχνετε ένα junior 
graphic designer για τον κλάδο των ρού-
χων, μου άρεσε πάντα η μόδα και παρακο-
λουθώ τις τάσεις).

Μπορεί να σταθούν σε κάτι από αυτά και να αρχί-
σουν πιο ενεργά τη συζήτηση. Go with the flow.

46.
«Για πείτε μας 

λίγα πράγματα 
για τον εαυτό 

σας».
Μπορεί να σου φανεί αμήχανο 

αν σου ζητήσουν να μιλήσεις 
λίγο για σένα, αλλά μια χαρά θα 
τα πας. Απλώς έχε τρία πραγμα-

τάκια στο μυαλό σου:
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47. Ωραία, και τώρα 
τι άλλο ρωτάνε 

συνήθως;

*αν ανήκεις στον τεχνολογικό κλάδο, μπες στο 
GitHub: έχει συγκεντρωμένες ερωτήσεις που 

κάνουν συνήθως στον κλάδο σου.

Εξαρτάται από το αντικείμενο και τον 
κλάδο*, αλλά συνήθως οι recruiters  
ρωτάνε:

• Πράγματα για το βιογραφικό σου 
(άρα να έχεις φρεσκάρει όλες τις 
λεπτομέρειες πριν πας).

• Τι στόχους έχεις. 
• Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναμά 

σου σημεία. 
• Γιατί επέλεξες να στείλεις βιογραφι-

κό στη συγκεκριμένη εταιρεία. 
• Πώς θα αντιμετώπιζες μια κατάστα-

ση (σου δίνουν δηλαδή ένα υποθετι-
κό σενάριο και σου ζητούν να τους 
πεις πώς θα το χειριζόσουν εσύ).

• Επίσης εξετάζουν αν είσαι Team 
Player.

• Σε περίπτωση που είσαι/ήσουν σε 
άλλη δουλειά ρωτάνε και γιατί φεύ-
γεις/έφυγες, τι δεν σου άρεσε εκεί.

Δεν θα έχει μόνο ερωτήσεις.
Θα σου εξηγήσουν φιλικά και οι ίδιοι το 
πώς δουλεύει η εταιρεία, το ποιες πα-
ροχές δίνουν στους εργαζόμενούς τους 
(π.χ. εκπαιδεύσεις, δυνατότητες εξέλι-
ξης, άδειες κλπ), το πώς διαμορφώνουν 
τις ομάδες τους και ποια είναι η εταιρική 
κουλτούρα τους. Είναι και η δική τους 
ευκαιρία να αναδείξουν την εταιρεία 
τους σε εσένα για να θέλεις και εσύ να 
συνεργαστείς μαζί τους.

"Το να είσαι team player είναι μια δεξιό-
τητα που χρειάζεται σχεδόν οπουδήποτε 
κι αν εργαστείς. Καταλαβαίνουμε αν 
έχεις ομαδικό πνεύμα, μέσα από παρα-
δείγματα που θα μας δώσεις. Θυμήσου 
π.χ. κάποιες φορές που συνεργάστηκες 
με άλλους σε μια ομάδα: 

• Πώς συμπεριφέρθηκες; Άκουσες προ-
σεκτικά τι έχουν να πουν οι άλλοι; 

• Πώς βοήθησες στη λύση ενός προ-
βλήματος στην ομάδα;

• Ενδιαφέρθηκες για τον κοινό στόχο, 
και πώς υποστήριξες τους άλλους;"

Αλεξάνδρα Μπόζα, 
Head of Talent Acquisition στη Lidl Ελλάς
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49.

Ερωτήσεις σχετικές με την οικογενειακή σου 
κατάσταση, την υγεία σου, ή άλλα ευαίσθητα 
δεδομένα, είναι off-limits και ο γενικός κανό-
νας είναι ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται.

Πώς να το χειριστείς αν τύχει να σου κά-
νουν τέτοια ερώτηση;

 ● Με χάρη (σαν να κάνεις καλλιτεχνικό 
πατινάζ) απόφυγε να απαντήσεις και 
στρέψε τη συζήτηση αλλού.

 ● Δώσε μια γενική ή αόριστη απάντηση (ο 
συνομιλητής σου έτσι ίσως καταλάβει ότι 
δεν θες να συζητήσεις κάτι τέτοιο).

 ● Κάνε «μπούμερανγκ» την ερώτηση (π.χ. 
αν σε ρωτήσουν αν σκοπεύεις να πα-
ντρευτείς άμεσα, μπορείς να πεις «Δεν 
ξέρω, αλλά αυτό πώς σχετίζεται με τα 
καθήκοντα της θέσης;».

48
. Τι ερωτήσεις δεν 

επιτρέπεται να 
σου κάνουν.

Φυσικά! Όχι μόνο μπορείς αλλά ενδείκνυ-
ται κιόλας. Έτσι θα δείξεις ότι ενδιαφέ-
ρεσαι περαιτέρω! Μπορείς να ρωτήσεις 

σχετικά με κάτι που δεν κατάλαβες καλά, 
να ρωτήσεις για το αν η εταιρεία προσφέ-

ρει ευκαιρίες εκπαίδευσης, ή να ζητήσεις 
διευκρινίσεις για τα καθήκοντα της θέσης. 

Εγώ μπορώ να 
κάνω ερωτήσεις;

Θυμήσου: Τις περισσότερες φορές τέτοιες ερωτή-
σεις δεν γίνονται κακοπροαίρετα από τον recruiter, 
απλώς κάποιοι δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμα σωστά 

στο να μην τις κάνουν. 
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Αν περάσει καιρός 
μετά το interview  
και δεν έχω  
κάποιο νεότερο,
να «ενοχλήσω» 
εγώ;
Να θυμάσαι ότι ποτέ δεν ενοχλείς όταν 
κάνεις κάτι με επαγγελματισμό. Οπότε ναι, 
γράψε ένα σύντομο mail ή κάνε ένα σύντο-
μο τηλέφωνο για να ζητήσεις το feedback 
της εταιρείας όποια κι αν είναι 
η απόφασή τους.

50.

"Όταν ένας υποψήφιος αναζητά 
feedback είναι ένδειξη ανθεκτικό-
τητας και προσωπικής ανάπτυξης, 
συνεπώς συμβάλλει θετικά στην 
εικόνα που έχουμε δημιουργήσει κατά 
τη διαδικασία της αξιολόγησης. Μια 
ουσιαστική συζήτηση που ο υποψήφι-
ος προσπαθεί να καταλάβει τι μπορεί 
να κάνει καλύτερα και πώς να προ-
σαρμόσει στο μέλλον την παρουσίασή 
του, είναι γεγονός που δείχνει μια 
δυναμική μάθησης και ανάπτυξης, μια 
από τις σημαντικότερες επαγγελματι-
κές δεξιότητες".

Δήμητρα Μασαούτη, 
Διευθύντρια Στρατηγικής & Εργασιακής 
Εμπειρίας Ανθρώπινου Δυναμικού στην 
εταιρεία MYTILINEOS
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Ευχαρίστησε για την ευκαιρία και την 
εμπιστοσύνη. Ζήτησε αν μπορείς να έχεις 

το offer με κάποιο mail. Εάν ήδη έχεις 
εκκρεμότητες αλλού (ή εργάζεσαι σε άλλη 
εταιρεία), συμφώνησε για το πόσες μέρες 
έχεις προθεσμία για να κάνεις τη μετάβα-

ση από τη μια εταιρεία στην άλλη.

52. Ενέργησε 
επαγγελματικά αν 

σε επιλέξουν!

Old Job

New Job New Job

Μην αποφύγεις την ερώτηση, 
ή μην πεις "δεν ξέρω". 

Μην πεις συγκεκριμένο ή 
απόλυτο ποσό.

Γύρνα την ερώτηση: "Έχει θέ-
σει budget η εταιρεία για τη 
συγκεκριμένη θέση;"  

Δώσε ένα εύρος τιμών για 
την αμοιβή που θες, π.χ.  
"Σκεφτόμουν κάτι μεταξύ 
xxx-ψψψ ευρώ".

Αν σε ρωτήσουν εκείνοι 
τι μισθό θα ήθελες:51.

Η κουβέντα
 για τον μισθό. 

Τα do’s 
και τα dont’s.

Μπορείς να ρωτήσεις εσύ για τον μισθό 
αν δεν το αναφέρει καθόλου ο recruiter 

σου κατά τη διαδικασία επιλογής σου.
 

"Μισθολογικά πώς σκέφτεστε να  
κινηθείτε για αυτό το job opening;"

ή... "Θα μπορούσατε να μου δώσετε μια 
εικόνα των απολαβών που αντιστοιχούν 

σε αυτή τη θέση;" 

Προσοχή: πρώτα βεβαιώνεται ότι ξεκινάς με τη 
νέα εταιρεία, και μετά ανακοινώνεις στην παλιά 

εταιρεία σου ότι θα αποχωρήσεις, για να μην 
βρεθείς εκτεθειμένη/ος! 
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Από μαθητής 
γίνε Sensei
Κάν’ το όπως ο Lawrence στο 
Cobra Kai. Δηλαδή από μαθητευόμενος, 
γίνε εσύ με τη σειρά σου μέντορας ή 
δάσκαλος. 

Ο καλύτερος τρόπος να διατηρείς και να 
εξασκείς τις γνώσεις σου είναι να τις με-
ταδίδεις εσύ με τη σειρά σου σε κάποιον 
που τις χρειάζεται.

53. Μάθε από 
όπου μπορείς.
Το είπε και ο Steve jobs «Μάθαινε συνέ-
χεια. Πάντα υπάρχει κάτι νέο να μάθεις». 
Ποτέ μη θεωρήσεις ότι ξέρεις ό,τι χρειάζε-
ται να ξέρεις, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος 
που θα ξέρει περισσότερα από εσένα.
Βρες σεμινάρια που σε ενδιαφέρουν (από 
το Semifind, από το Coursera, το Udemy, 
το Edx, το LinkedIn Learning, από παντού!).
Δες μήπως σε ενδιαφέρει κάτι από το 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο!

Κάνε e-learning που διοργανώνονται από 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως το ΕΚΠΑ 
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών), το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου και άλλα.

54.



www.kariera.gr 59

Μερικές φορές όταν είσαι σε αναζήτηση 
καριέρας, μπορεί να νιώσεις ότι στέγνωσες 

από motivation και από ώθηση.
Το έχουμε πάθει όλοι, ειλικρινά! 

Το καλύτερο που έχεις να κάνεις; Άκου ομι-
λίες ή διάβασε κείμενα ανθρώπων που σε 
εμπνέουν. Ξέρεις πόσα υπέροχα TED Τalks 
υπάρχουν που θα σου δώσουν έμπνευση;! 
Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν μιλήσει σε 
εμάς στο kariera.gr που θα σε κάνουν να 
νιώσεις ότι ξαναποκτάς τη δύναμή σου;!

55. Τελειοποίησε
τις γλώσσες σου.

56. Πάρε φόρα.
 Ή δέξου λίγο 

σπρώξιμο.

Αν νιώθεις ότι στις γλώσσες που θες να 
μιλάς δεν έχεις την απαιτούμενη άνεση και 

αυτοπεποίθηση, κάνε λίγο practice. 
Διάβασε βιβλία σε ξένες γλώσσες, κατέβα-
σε το app της Duolingo ή εξασκήσου με το 
Free4talk (είναι μια σούπερ κοινότητα που 

μιλάς online με ανθρώπους  
από όλο τον κόσμο αποκτώντας τριβή  

με τη γλώσσα που θες).

 Ζούμε πλέον σε ένα fully globalized περι-
βάλλον και η πιθανότητα να βρεθείς στο 

ίδιο meeting με έναν Κινέζο ή Ιρανό είναι 
μεγάλη. Π.χ. Το thumbs up στο Ιράν δεν 

σημαίνει «μπράβο» ή «σωστό» όπως εδώ, 
αλλά είναι σαν να σηκώνεις το μεσαίο 

δάχτυλο… κατάλαβες. Αυτό θα πει cross-
cultural business etiquette.

You got this!

Όχι μόνο γλώσσες αλλά και ξένες κουλτούρες. 

www.kariera.gr
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57. Πέσε με τα 
μούτρα στα βιβλία

• Το MBA σε εικόνες (του Τζέισον Μπά-
ρον, εκδόσεις Ψυχογιός). Είναι γεμάτο 
σκίτσα και εύκολες σημειώσεις για να 
σε βοηθήσουν -ό,τι εκπαίδευση κι αν 
είχες- να κατανοήσεις τα σημαντικά 
θέματα που διδάσκεται κάποιος σε μια 
οικονομική σχολή. 

• Πώς να πουλάτε οτιδήποτε σε οποιον-
δήποτε (του Joe Girard, εκδόσεις Κλει-
δάριθμος). Αν θες να ασχοληθείς με τις 
Πωλήσεις, πραγματικά θα πάρεις «μα-
θήματα» από αυτό το βιβλίο και θα το 
διασκεδάσεις κιόλας. 

• Talk like TED: Τα 9 μυστικά για να μιλά-
τε μπροστά σε κοινό από τα κορυφαία 
μυαλά του κόσμου (του Carmine Gallo, 
εκδόσεις Ψυχογιός). Υπήρχε μόνο στα 
αγγλικά μέχρι πρότινος, αλλά πρόσφα-
τα εκδόθηκε και στα ελληνικά. Οπότε αν 
θες να δεις πώς να μεταφέρεις μια ιδέα 
αποτελεσματικά σε άλλους ή σε κοινό, 
αυτό είναι το βιβλίο σου. 

• Brain Coach: Ακονίστε το μυαλό σας 
(του Gareth Moore, εκδόσεις «Η Τέχνη 
της Ζωής» και Brainfood Εκδοτική). 
Όποιο κι αν είναι το πεδίο ειδικότητάς 
σου, ίσως κάποιες φορές νιώθεις ότι 
χρειάζεται ένα mental upgrade. Εδώ 
βρήκαμε ένα βιβλίο με ασκήσεις (χρο-
νομετρημένες, ναι!) και τεστάκια για 
απαραίτητες δεξιότητες.

Δε λέμε: καλά τα video και τα online σεμινά-
ρια, αλλά και το βιβλίο έχει άλλη χάρη. Κάνε 
ένα καλό browsing στις «βιβλιοθήκες» ώστε 

να βρεις ένα βιβλίο που να σε εκφράζει. Όσο 
πιο πολύ διαβάζεις, τόσο πιο μπροστά θα 

νιώθεις και θα είσαι. Από βιβλία φέτος
διαβάσαμε και σου προτείνουμε:

Tip: Υπάρχουν leaders του κλάδου σου που ανα-
φέρουν στα social τους τα βιβλία που διάβασαν 
πρόσφατα. Σε περίπτωση που ψάχνεις ιδέες.
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Τι ψάχνουν οι CEO στις μεγαλύτερες εται-
ρείες της Ελλάδας; Προς τα πού πάνε τα 
trends; Ποιες τεχνολογίες είναι πιο «καυ-
τές» σήμερα;
Πώς τα κατάφεραν άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας και της παραδιπλανής επιχείρησης;!

Όλα αυτά τα μαζεύουμε και σου τα μεταλα-
μπαδεύουμε (αχ! πολύ θέλαμε να την πούμε 
αυτήν τη λέξη), εμείς οι άνθρωποι του 
kariera.gr, μέσα:

 ● Βιντεάκια με προσωπικότητες που θα 
ήθελες να γνωρίσεις.

 ● Kariera Talks με ανθρώπους που «τα 
λένε καλά, και τα κάνουν ακόμα  
καλύτερα».

 ● Συνεντεύξεις και μυστικά από δημοφιλή 
πρόσωπα που μας έχουν μιλήσει (θα 
βρεις από Μπέτυ Μαγγίρα, μέχρι Δήμη-
τρα Γαλάνη, και από δημοσιογράφους 
μέχρι Founders επιχειρήσεων).

 ● Webinars από επαγγελματίες συμ-
βούλους προσλήψεων (Recruiting 
Consultants).

Ανεβάζουμε content και tips για κάθε  
επάγγελμα με το οποίο φλερτάρεις ή  
με το οποίο ήδη «βρίσκεσαι σε σχέση» 
(ή… it’s complicated).

Στο Blog

Στο YouTube

Πάρε γνώση εκ των έσω.60.

www.kariera.gr
https://resources.kariera.gr/blog/
https://www.youtube.com/user/wwwkarieragr
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Αν θες  
να μάθεις 

κώδικα, μπες 
στο coding school

Ο προγραμματισμός είναι ο γρηγορότερα 
αναπτυσσόμενος κλάδος στην αναζήτη-
ση προσωπικού. Για να έχεις ένα εφόδιο 
σε αυτή την (ανα)ζήτηση φτιάχτηκε το 
Coding School: ένα υπερ-πολύτιμο σχο-
λείο powered by kariera, που σου παρέχει 
εκπαίδευση και σε μυεί στον μυστικό κό-
σμο της ανάπτυξης κώδικα, της ανάλυσης 
δεδομένων, της δημιουργίας web εφαρ-
μογών κλπ. 

Το τελευταίο διάστημα, το «school» αυτό 
πέρασε σε virtual mode, για να μπορείς 
να παρακολουθείς τα προγράμματά του 
από τον υπολογιστή σου, απ’ όπου κι αν 
βρίσκεσαι, ακόμα και στο πιο απομακρυ-
σμένο μέρος.

61.

62. Να είσαι “up”  
και μη φοβάσαι  

να πεις “re”!

Upskilling σημαίνει να αναβαθμίζεις τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές σου. Για πα-

ράδειγμα; Όταν κάνεις ένα σεμινάριο 
Coding για να μάθεις μια έξτρα γλώσσα 

προγραμματισμού ή όταν παρακολουθείς 
ένα συνέδριο για να δεις ποια είναι τα 

trends της δουλειάς σου ή ακόμα και όταν 
μαθαίνεις να πληκτρολογείς με τυφλό 

σύστημα ή κάνεις μαθήματα για να τελει-
οποιήσεις μια ξένη γλώσσα.  

Reskilling σημαίνει να μαθαίνεις μια τελείως 
νέα δεξιότητα, στοχεύοντας σε καινούργια 
γνωστικά πεδία. Είναι η λύση όταν θες να 
αναλάβεις έναν νέο εργασιακό ρόλο ή να 
κάνεις αυτό που λέμε «στροφή στην καριέρα 
σου». Για παράδειγμα; Όταν είσαι marketer 
αλλά αποφασίζεις να ακολουθήσεις μαθήματα 
δημοσιογραφίας για να ασχοληθείς με αυτόν 
τον κλάδο. Ή όταν είσαι στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών αλλά θες να «δοκιμαστείς» στο HR. 

(Μιλάμε για το UPskilling και το REskilling)

Check this out: Στις 11, 15 και 18 Ιουνί-
ου σχεδιάζουμε ένα 9-ωρο course για… 

Accessibility Design, για αυτούς που 
θέλουν να μάθουν να σχεδιάζουν και να 

αναπτύσσουν προϊόντα εύχρηστα και προ-
σβάσιμα κυριολεκτικά σε όλους.

Το Coding School απέσπασε 2 βραβεία 
Responsible Business Awards  

τη χρονιά που πέρασε (2020).

Tip: Θες να δεις τι ζητάει η αγορά και σε τι υστερείς ώστε να κάνεις σωστό upskilling και reskilling; 
Μπες στις σελίδες με τις αγγελίες, έλεγξε τι skills ζητάνε και θα καταλάβεις τι σου λείπει ή ποιες είναι 
οι αδυναμίες σου.

https://codingschool.eu
https://codingschool.eu
www.kariera.gr
https://codingschool.eu/programmata/accessibility_design_online_seminar/
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Πάρε το…  
remote control  
στη δουλειά σου 
Η εργασία εξ αποστάσεως είχε αρχίσει να 
αχνοφαίνεται πριν την πανδημία. Όμως 
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, πραγμα-
τικά απέκτησε εκτενέστερες διαστάσεις*. 
Αναρωτιέσαι τι θα γίνει όταν θα έχουμε 
αφήσει πίσω μας την COVID-εποχή;

Φαίνεται ότι πολλές εταιρείες έχουν ενσω-
ματώσει τη remote εργασία στην κουλτού-
ρα τους και θα συνεχίσουν να την ενσωμα-
τώνουν. Αρκετές αναζητούν υποψηφίους 
που θα δουλεύουν πλήρως ή μερικώς 
remotely (δηλαδή συνδυάζοντας δουλειά 
από το γραφείο και από μακριά).

Δες στις επόμενες σελίδες, ελληνικές 
εταιρείες που ενσωμάτωσαν επιτυ-
χημένα το remote work στον τρόπο 
λειτουργίας τους, και σκέψου αν σε 

δελεάζει η ιδέα.

63.

Επίσης πιθανώς να ακούσεις και μια νέα 
έννοια: το distributed working. Distributed 
work είναι όταν μια εταιρεία προσελκύ-
ει υπαλλήλους από τελείως διαφορετικά 
γεωγραφικά σημεία. Μπορεί δηλαδή να 
έχει έδρα στην Αθήνα και να έχει κάποιους 
εργαζομένους που ζουν και δουλεύουν στα 
Χανιά, στη Χιλή ή στη… Χονολουλού.

Στο remote/distributed υπάρχει μια πολύ 
ωραία αμοιβαία δέσμευση. Εσύ δεσμεύε-
σαι στην εταιρεία ότι θα κάνεις τη δουλειά 
χωρίς φυσική παρουσία, και η εταιρεία 
δεσμεύεται προς εσένα ότι θα σου δίνει τη 
γνώση και τα «εργαλεία» για να μπορείς να 
κάνεις τη δουλειά.

* Σύμφωνα με το ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού), ειδικά στη χώρα 
μας, η remote εργασία το 2019 ήταν οριακά στο 5,3%, και αφορούσε περισσότερο τους αυτοαπασχο-
λούμενους παρά τους μισθωτούς με εξαρτημένη θέση εργασίας. Σήμερα, αυτό το ποσοστό εκτιμάται 
ότι θα μπορούσε να φτάσει στο 25%. 



www.kariera.gr 67



68 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021



www.kariera.gr 69



70 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

https://www.mytilineos.gr
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https://jobsteleperformance.com
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https://www.pwc.com/gr/en/careers.html
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Θες να  
χτίσεις  

μια καριέρα 
με θετικό
κοινωνικό 

αντίκτυπο;
Σε τι  

να δώσεις  
προσοχή;

Τον τελευταίο χρόνο πολλοί από εμάς πε-
ράσαμε δύσκολα. Ήταν ένας χρόνος μεγά-
λων αναταραχών: COVID-19, υγειονομική 
κρίση, το σύστημα υγείας έφτασε στα όριά 
του, το περιβάλλον υπέστη μεγάλες κατα-
στροφές (θυμήσου τις τεράστιες πυρκαγιές 
και τα εκατομμύρια ζώων που χάθηκαν), 
σημειώθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις (κανείς 
δεν ξεχνά το #icantbreathe), ανισότητες και 
κοινωνικές συγκρούσεις.

Μα όσο το πεδίο «σκούραινε», τόσο περισ-
σότερο τείναμε να επιζητούμε όλοι υπεύ-
θυνες λύσεις και υπεύθυνες συμπεριφορές. 
Ναι, και από τις επιχειρήσεις στις οποίες 
εργαζόμαστε. Γιατί οι επιχειρήσεις πολλές 
φορές έχουν τον τρόπο, τη γνώση και τη 
δύναμη να φέρουν την αλλαγή και να κά-
νουν κάτι καλό, τόσο σε Κοινωνικό όσο και 
σε Περιβαλλοντικό επίπεδο.
Ως υποψήφιος λοιπόν, έχεις τη δύναμη να 
ελέγξεις τι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) κάνουν οι εταιρείες που σε 
ενδιαφέρουν:

Το 42% της αντίληψης που έχουμε για 
μια εταιρεία, βασίζεται στις ενέργει-
ες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
κάνει.

Έρευνα 2020, Forbes

 ● Ένα εκτενές πρόγραμμα ανταπόδοσης 
στο περιβάλλον ή ανακύκλωσης είναι 
ΕΚΕ (βασικότατη μάλιστα).

 ● Δωρεές σε είδη, τρόφιμα και χρήματα σε 
έκτακτες ανάγκες είναι ΕΚΕ.

 ● Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για ένα 
μείζον κοινωνικό πρόβλημα είναι ΕΚΕ.

 ● Μια ενέργεια που προστατεύει τη Διαφο-
ρετικότητα και τις Ίσες Ευκαιρίες είναι 
ΕΚΕ.

 ● Μια τεχνολογία για το κοινό καλό είναι 
ΕΚΕ.

 ● Μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση 
της Φτώχειας / Ανεργίας / Κοινωνικού 
Αποκλεισμού είναι ΕΚΕ.

64.
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Όλοι μας έχουμε κάτι που μας κάνει ξεχωριστούς. 

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, όχι απλώς το υιοθετούμε, 

αλλά αποτελεί εταιρικό σκοπό μας: “Σεβόμαστε 
τη διαφορετικότητα όλων. Τη δική μας και των 
πελατών μας. Αυτοί είμαστε όλοι εμείς στην ΑΒ. 
Δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε 
τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Ώστε όλοι 
να μπορούμε… να είμαστε όλα όσα ήδη είμαστε 
και όλα όσα θέλουμε να γίνουμε”. 

Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις έρχεται να 

υπογραμμίσει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή 

μας για ισότιμη ένταξη και ενσωμάτωση και ίσες 

ευκαιρίες στην εργασία. 

“Στην εταιρεία μας απασχολούνται πάνω από 
14.500 εργαζόμενοι, ο καθένας με τη δική του 
προσωπικότητα, τις δικές του επιλογές και 
πεποιθήσεις. Οι συνεργάτες μας ενθαρρύνονται 
ώστε να είναι όλα όσα ήδη είναι και όλα όσα 
θέλουν να γίνουν, να τολμούν, να παίρνουν 
πρωτοβουλίες και να καινοτομούν. Με σεβασμό 
στη διαφορετικότητα όλων, με προφανή 
οφέλη για όλους.” συμπληρώνει ο Δημήτρης 

Αρτικόπουλος, VP HR/OD της ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, είμαστε υπερήφανοι 

για τους ανθρώπους μας. Μια ομάδα από 

διαφορετικές, μοναδικές προσωπικότητες, που 

κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

• Eξετάζουμε και διασφαλίζουμε ότι κατά τη 
διάρκεια όλων των διαδικασιών τηρείται 
και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα 
η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης.

• Kατανοούμε, αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε 
τη διαφορετικότητα προκειμένου να 
συμβάλλουμε στην προώθηση της ισότητας, 
του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής και 
της κοινωνικής συνοχής.

• Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός 
ποικιλόμορφου και χωρίς διακρίσεις 
εργασιακού περιβάλλοντος.

• Παρέχουμε πληροφόρηση και εκπαίδευση 
στους εργαζομένους μας σε θέματα 
διαφορετικότητας, διαχείρισης της 
διαφορετικότητας και ένταξης.

• Συμπεριλαμβάνουμε τη διαχείριση της 
διαφορετικότητας στην εταιρική μας 
στρατηγική, αναπτύσσοντας πολιτικές και 
πρακτικές και εμπλέκοντας ενεργά τους 
εργαζομένους μας στην εφαρμογή τους.

Ως επιστέγασμα, η υπογραφή 
της Χάρτας Διαφορετικότητας 
έρχεται να επιβεβαιώσει τη 
δέσμευση και το ρόλο που 
έχουμε ήδη αναλάβει στην ΑΒ 
Βασιλόπουλος να: 

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί 
μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εφαρμογή της 
ισότητας των ευκαιριών στην εργασία. 
Η Ελλάδα είναι η 23η ευρωπαϊκή χώρα 
που την υπέγραψε. 
Περισσότερες από 150 εταιρείες 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
με περισσότερους από 50.000 
εργαζομένους, έχουμε ήδη υπογράψει 
τη Χάρτα Διαφορετικότητας. 
Στη χώρα μας, υλοποιείται από το ΚΕΑΝ 
- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων 
Νέων.

Η αποδοχή της 
διαφορετικότητας 
είναι επιλογή. 
Είναι στάση ζωής και 
στην εργασία!

Γνωρίζετε ότι … 

Δημήτρης Αρτικόπουλος, 

VP HR/OD ΑΒ Βασιλόπουλος 

“Είναι σαφές, και στην 
ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κοινός 
τόπος ότι η αποδοχή της 
διαφορετικότητας δεν είναι 
απλά μια πρωτοβουλία, αλλά 
επιλογή. Είναι στάση ζωής!” 

By KEAN
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Μην αφήσεις  
κανέναν  

να σου πει  
ότι δεν μπορείς.

Αν σου πουν ότι υστερείς σε κάτι, θα πρέ-
πει να είναι αποκλειστικά σε επίπεδο αντι-
κειμενικών, επαγγελματικών δεξιοτήτων.  

Μην επιτρέψεις σε κανέναν να υπονοήσει 
ότι υπολείπεσαι σε δυνατότητες εξέλιξης 
επειδή δεν έχεις τις κινητικές ικανότητες 
που θέλουν, το φύλο που θέλουν, τα εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά που θέλουν, τη σεξου-
αλικότητα που θέλουν κλπ. 

Κάθε εργοδότης ξέρει ότι οι καλύτερες 
ομάδες είναι αυτές που αποτελούνται 
από ανθρώπους με διαφορετικά βιώμα-
τα, διαφορετικές ικανότητες, διαφορετικό 
background. Και εκτός αυτού, το να μην 
γίνονται διακρίσεις, και να σου δίνονται 
ισότιμες ευκαιρίες με όλους τους άλλους, 
δεν είναι μόνο το «σωστό», είναι και νομικά 
κατοχυρωμένο ζήτημα.

Κατοχυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση*, από τη Χάρτα Διαφορετικότητας, αλλά 
και από την ελληνική νομοθεσία (νόμος 
4443/2016).

65.

*«Οι εργοδότες απαγορεύεται από τον νόμο να εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων 
με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία ή τη χρόνια 
πάθηση, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό». (από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
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66. Δες τις πιο φιλόδοξες 
εταιρείες που σε θέλουν. 
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Ο κλάδος της Ενέργειας, αλλά και της Βιομηχανίας γενικό-
τερα, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με συνεχή αναπτυξιακή 
δραστηριότητα.

Η MYTILINEOS είναι μια ελληνική πολυεθνική βιομηχανική και 
ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπεί-
ρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου και της Μεταλλουργίας, ενώ έπειτα 
κι από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2020, πρόσθεσε 
στις δραστηριότητές της τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων 
Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και παράλληλα εξέλιξε τον 
Τομέα Έργων EPC - METKA σε έναν νέο, σύγχρονο και και-
νοτόμο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Τομέα 
Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσω του επιχει-
ρηματικού της μοντέλου που ανταποκρίνεται στις παγκόσμι-
ες προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, εισφέρει στην οικονομία, δημιουργώ-
ντας συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ απασχολεί περισσότε-
ρους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.
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MYTILINEOS

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία 
διεθνή βιομηχανική και ενεργεια-
κή εταιρεία με δυναμική παρουσία 
στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται 
στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου, της Με-
ταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης 
Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών το 
2020 ξεπέρασε τα 1,9 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, ενώ απασχολεί πε-
ρισσότερους από 3.850 άμεσους 
και έμμεσους εργαζόμενους. Η 
MYTILINEOS με τη δραστηριότητά 
της δημιουργεί συνολική προστιθέ-
μενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 απο-
τελώντας μετεξέλιξη της παλαιάς 
οικογενειακής επιχείρησης εμπορί-
ας μετάλλων που λειτουργούσε από 
το 1908. Το 1995 εισήχθη στο ΧΑΑ, 
αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής 
κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP.
Το 2017 η μητρική εταιρεία απορ-
ρόφησε τις τότε θυγατρικές της 
Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ και 
Protergia σε μια νέα ενιαία επιχειρη-
ματική οντότητα, τη MYTILINEOS, ενι-
σχύοντας την επιχειρησιακή της ευε-
λιξία και ενδυναμώνοντας περαιτέρω 
τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο 
αγορών και χρηματοδότησης.
Ο εταιρικός μετασχηματισμός του 

2020 πρόσθεσε στις δραστηριότη-
τες της MYTILINEOS τον Τομέα Ανά-
πτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Απο-
θήκευσης Ενέργειας, ενώ εξέλιξε τον 
Τομέα Έργων EPC - METKA σε έναν 
νέο, σύγχρονο, καινοτόμο Τομέα 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, 
τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable 
Engineering Solutions - SES BU).
Η επικέντρωση της εταιρείας στην 
αειφορία ενισχύεται με τις θυγα-
τρικές ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που είναι ο μεγα-
λύτερος ανεξάρτητος παραγωγός 
ανακυκλωμένου αλουμινίου, και με 
τη νεοφυή Zeologic, που εξειδικεύ-
εται στην παροχή καινοτόμων λύσε-
ων στον τομέα επεξεργασίας υγρών 
και στερεών αποβλήτων.
Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανά-
πτυξή της μέσω του επιχειρηματι-
κού της μοντέλου που ανταποκρίνε-
ται στις παγκόσμιες προκλήσεις της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πορεία της 
εταιρείας προς τη βιωσιμότητα χα-
ρακτηρίζεται κυρίως από τη συνει-
δητή δέσμευσή της στην υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την ευθυ-
γράμμιση των στρατηγικών προτε-
ραιοτήτων της με τους Παγκόσμι-
ους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
καθώς και από τον ηγετικό ρόλο 
που έχει στον εξελισσόμενο εθνικό 
ενεργειακό μετασχηματισμό και την 
απανθρακοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Βιομηχανία, Ενέργεια, 
Μεταλλουργία, Έργα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, Έργα Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών & 
Αποθήκευσης Ενέργειας
Χρονολογία έναρξης: 
1990
Αριθμός εργαζομένων: 
3.850 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, 
Αθήνα, ΤΚ: 15125
Τηλ.:
210 6877300
E-mail: 
info@mytilineos.gr
Web address:
www.mytilineos.gr

SOCIAL MEDIA

 /MytilineosSA
 /company/mytilineos-holdings-s--a 
 /MytilineosSA
 /user/MytilineosGroup

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Hellenic Responsible  
Business Awards

• Corporate affairs excellence 
awards 2020

• Health and Safety Awards
• HR awards 2020

https://www.facebook.com/MytilineosSA/
https://gr.linkedin.com/company/mytilineos-holdings-s--a-
https://twitter.com/MytilineosSA
https://www.youtube.com/channel/UCqnQCe_kDSFHP64s9aKHVIg
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Flexopack AEBEΠ

Ο 'Ομιλος Flexopack ιδρύθηκε το 
1979 και αποτελεί κορυφαίο πα-
ραγωγό εύκαμπτης πλαστικής συ-
σκευασίας που προορίζεται για τις 
βιομηχανίες κρέατος, τυριών και 
θαλασσινών, καθώς και για τη βιο-
μηχανία εμφιάλωσης.
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών από το 1996 και 
διαθέτει παραγωγικές εγκαταστά-
σεις στην Ελλάδα, την Πολωνία και 
την Αυστραλία. 
Η έδρα του Ομίλου είναι στο Κορω-
πί Αττικής, όπου οι εγκαταστάσεις 
λειτουργούν 24/7 και υποστηρίζουν 
τη μεγάλη εξαγωγική δράση του 
Ομίλου. 
Ο 'Ομιλος Flexopack λαμβάνει σο-
βαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που δημιουργούν τα 
προϊόντα του κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους. Αναπτύσσει 
προϊόντα με μειωμένη περιβαλλο-
ντική επίπτωση και ανακυκλώσιμα 
υλικά, χωρίς να υποβαθμίζει την 
ποιότητα και τις ιδιότητες του προ-
ϊόντος, διατηρώντας πάντα ένα 
σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας 
των προϊόντων.
Η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε 
νέες εγκαταστάσεις, σε νέο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό προηγμένης 
τεχνολογίας αλλά και σε ανθρώπι-
νο δυναμικό.
Οι εργαζόμενοι αποτελούν τη ραχο-

κοκαλιά της Εταιρείας, η οποία έχει 
σαν στόχο την ανάπτυξη και την ευ-
ημερία του προσωπικού της, καθώς 
και του γενικότερου κοινωνικού πε-
ριβάλλοντος στο οποίο δραστηριο-
ποιείται. 
Οι εργαζόμενοι, απασχολούνται σε 
άρτια εξοπλισμένους χώρους και 
παρακολουθούν ειδικά σχεδιασμέ-
να προγράμματα εκπαίδευσης. Η 
παροχή γνώσεων και σεμιναρίων 
αποτελεί βασική διαδικασία της 
επιχείρησης με στόχο την εξέλιξη 
του συνόλου του προσωπικού. 
Η Flexopack στην Ελλάδα συνεργά-
ζεται με πανεπιστήμια και εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, αξιοποιώντας 
την προηγμένη τεχνολογία και τον 
εργαστηριακό εξοπλισμό που δι-
αθέτει, και δίνει τη δυνατότητα 
στους ακαδημαϊκούς οργανισμούς 
να επωφεληθούν από τη συνεργα-
σία με ένα από τα πιο προηγμένα σε 
εξοπλισμό και πόρους εργαστήρια 
στον κλάδο.
Ο 'Ομιλος Flexopack δεσμεύεται 
στην επίτευξη του οράματός του, με 
στόχο να συνεχίσει να αποτελεί μια 
καινοτομική και δυναμική επιχεί-
ρηση, στον τομέα της παραγωγής 
εύκαμπτης συσκευασίας με έντονα 
εξαγωγικό προσανατολισμό, με σε-
βασμό και ζήλο για την εξέλιξη τόσο 
των προϊόντων, όσο και του ανθρώ-
πινου δυναμικού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Βιομηχανία Πλαστικής 
Συσκευασίας
Χρονολογία έναρξης: 
1979
Αριθμός εργαζομένων: 
407 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Ηφαίστου 37, TK 19400 Κορωπί 
Αττικής
Τηλ.:
210 6680000
E-mail: 
hr@flexopack.com
Web address:
www.flexopack.com

SOCIAL MEDIA

 /company/flexopackgroup

ΒΡΑΒΕΙΑ

www.ethelon.org | hi@ethelon.org | 2108115398
Ό,τι ψάχνεις για τον εθελοντισμό, εδώ !

Μ
ία

 μι
κρ

ή πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο                                                    Γίνε εθελοντής !   

https://www.linkedin.com/company/flexopack
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FRIGOGLASS

Η Frigoglass
Κατέχουμε ηγετική θέση στην παγκό-
σμια αγορά επαγγελματικών ψυγεί-
ων (ICM), προσφέροντας στους πελά-
τες μας μια πλήρη γκάμα καινοτόμων 
λύσεων merchandising, που προβάλ-
λουν και αναδεικνύουν με μοναδικό 
τρόπο τα προϊόντα τους στους κατα-
ναλωτές σε όλο τον κόσμο. Είμαστε 
επίσης ο βασικός προμηθευτής στον 
τομέα της γυάλινης συσκευασίας 
στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της 
Δυτικής Αφρικής. Χάρη στα κορυφαία 
στην αγορά προϊόντα μας και την 
προσήλωσή μας στη συνεπή και υψη-
λής ποιότητας υποστήριξη after-sales, 
έχουμε καταφέρει να δημιουργήσου-
με αλλά και να διατηρήσουμε μακρο-
χρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες 
μας, στους οποίους συγκαταλέγονται 
κορυφαίες εταιρείες αναψυκτικών 
και ποτών σε περισσότερες από 100 
χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι Αξίες μας
To Δέντρο Αξιών μας (TREE of Values) 
- Teamwork, Responsibility, Ethos, 
Excellence - καθορίζει κάθε απόφα-
σή μας και δράση μας. Ενισχύουμε 
την ομαδικότητα και επενδύουμε 
στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας. 
Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και 
κάνουμε τη διαφορά για τους αν-
θρώπους που ζουν στις κοινότητες  
όπου δραστηριοποιούμαστε. Εκτι-

μούμε όσους προέρχονται από δια-
φορετικό περιβάλλον, με διαφορετική 
κουλτούρα και ενισχύουμε την ενσω-
μάτωσή τους στην εταιρεία. Αφοσιω-
νόμαστε σε ό,τι κάνουμε και είμαστε 
περήφανοι για τα προϊόντα μας και 
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα
Τα καινοτόμα επαγγελματικά ψυγεία 
μας ενισχύουν την εικόνα των προϊό-
ντων των πελατών μας στο σημείο πώ-
λησης και αυξάνουν την αυθόρμητη 
(impulse) κατανάλωση. Παράλληλα με 
τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών προ-
βολής των προϊόντων των πελατών 
μας, πάγια δέσμευσή μας αποτελεί η 
δημιουργία λύσεων με ολοένα εντο-
νότερο οικολογικό προσανατολισμό 
που επιτρέπουν στους πελάτες να επι-
τύχουν φιλόδοξους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης και μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα.

Καριέρα στη Frigoglass
Η επιτυχία μας στηρίζεται στους αν-
θρώπους μας. Είμαστε μια δυναμική 
ομάδα που εργάζεται με πάθος σε ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεχόμα-
στε βιογραφικά σημειώματα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους στην εταιρική 
μας ιστοσελίδα. Η διαδικασία επιλο-
γής προσωπικού περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων συνεντεύξεις, τεστ δεξιοτήτων 
και κέντρα αξιολόγησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Επαγγελματική ψύξη / 
Παραγωγή γυάλινων φιαλών
Χρονολογία έναρξης: 
1996
Αριθμός εργαζομένων: 
5.408

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Α. Μεταξά 15, Κηφισιά 14564
Τηλ.:
210 6165700
E-mail: 
HR_careers@frigoglass.com
Web address:
www.frigoglass.com

SOCIAL MEDIA

 /company/frigoglass

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Πλατινένια Διάκριση ΕΚΕ 
από την EcoVadis 

• Bravo Sustainability Awards 
• Βραβείο Καλύτερου 

Προμηθευτή από την CCEP 
• Ελληνικά Βραβεία 

Επιχειρήσεων για το 
Περιβάλλον 

• Ruban d’Honneur στα 
Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία 

• Beverage Innovation Awards 
• Βραβεία Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης THALES-
CEO & CS 

• Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) 
Awards

https://gr.linkedin.com/company/frigoglass


https://www.frigoglass.com/
https://gr.linkedin.com/company/frigoglass
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Μύλοι Λούλη A.E.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με 
τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες 
παραγωγής στη Σούρπη, το Κερα-
τσίνι, τη Θήβα και το Toshevo, κα-
τέχοντας την 1η θέση στην ελληνική 
αλευροβιομηχανία σε αλέσεις, πω-
λήσεις και τεχνολογία.
Με τη βοήθεια της υπερσύγχρονης 
τεχνολογίας που διαθέτουμε έχου-
με τη δυνατότητα να προσφέρουμε 
στους πελάτες μας πάνω από 170 
τελικά προϊόντα αλεύρων, εξασφα-
λίζοντας τη μεγαλύτερη γκάμα προ-
ϊόντων, ιδανική να καλύψει όλες τις 
ανάγκες του επαγγελματία.
Θέλοντας συνεχώς να βελτιώνουμε 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 
προσφέρουμε στους πελάτες, η 
εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα 
προϊόντων πρώτων υλών αρτοποιί-
ας και ζαχαροπλαστικής καθώς και 
έτοιμων μειγμάτων, με την επωνυ-
μία Kenfood. Στόχος είναι, οι πε-
λάτες μας, αρτοποιοί, ζαχαροπλά-
στες και επαγγελματίες εστίασης 
(HO.RE.CA), να έχουν τη δυνατότη-
τα να προμηθευτούν πρώτες ύλες, 
με τις οποίες θα παράγουν τα τελι-
κά προϊόντα τους, έχοντας σίγουρη 
ποιότητα.
Η άριστη και σταθερή ποιότητα 
των προϊόντων μας διασφαλίζεται 
μέσω ενός άρτια εξοπλισμένου χη-
μείου και του πρότυπου αρτοποι-

είου μας όπου γίνεται λεπτομερής 
παρακολούθηση σε όλα τα στάδια 
παραγωγής κάτω από αυστηρούς 
κανόνες υγιεινής.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 
που αποτελείται από μυλωνάδες, 
τεχνολόγους τροφίμων και αρτο-
ποιούς φροντίζει για τη σταθερή 
ποιότητα της παραγωγής καθώς 
επίσης επικεντρώνεται στην ανά-
πτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων 
που καλύπτουν τις αυξανόμενες 
ανάγκες του σύγχρονου αρτοποιού.
H εταιρεία μας διαθέτει το καλύτε-
ρο και μεγαλύτερο δίκτυο διανομής 
πανελλαδικά με έναν μεγάλο στόλο 
ιδιόκτητων φορτηγών, σιλοφόρων 
και πλήθος συνεργατών μεταφορέων 
που εξυπηρετούν τους πελάτες μας.
Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμή-
ματος πωλήσεων είναι στη διάθεση 
των πελατών μας για την άμεση εξυ-
πηρέτησή τους με ένα άριστα οργα-
νωμένο δίκτυο.
Η εταιρεία απασχολεί 338 εργα-
ζόμενους και διαρκώς επενδύει 
σε νέα τεχνολογικά μέσα και στην 
αναβάθμιση των εργοστασίων της 
ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική 
και να κρατάει την πρωτιά στην ελ-
ληνική αλευροβιομηχανία.
Τέλος, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. είναι ει-
σηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξι-
ών Αθηνών με τον διακριτικό τίτλο 
"ΛΟΥΛΗ".

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Αλευροβιομηχανία
Χρονολογία έναρξης: 
1782
Αριθμός εργαζομένων: 
338

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Σπετσών 1, Κερατσίνι
Τηλ.:
210 4090100
E-mail: 
hrloulis@loulisgroup.com
Web address:
www.loulismills.gr

SOCIAL MEDIA

 /loulismills.gr
 /loulismills
 /company/loulis-mills
 /user/loulismills

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.facebook.com/loulismills.gr/
https://www.instagram.com/loulismills/
https://gr.linkedin.com/company/loulis-mills
https://www.youtube.com/channel/UC2FBD48e2shmBtwb51pH8pA
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Nestlé Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Nestlé είναι η μεγαλύτερη εται-
ρεία τροφίμων και ροφημάτων πα-
γκοσμίως. Με παρουσία σε 186 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο και 270.000 
εργαζομένους, ο Όμιλος δεσμεύεται 
σε έναν σκοπό: να αναδεικνύουμε 
τη δύναμη της διατροφής με στόχο 
να ενισχύουμε την ποιότητας ζωής 
για όλους, σήμερα και στο μέλλον.
 
Στην Ελλάδα η εταιρεία ιδρύθηκε 
µε τη σημερινή της µορφή το 1973, 
ωστόσο τα προϊόντα της έχουν πα-
ρουσία στη χώρα μας για περισσό-
τερο από έναν αιώνα.
Σήμερα η Nestlé λειτουργεί δύο ερ-
γοστάσια και απασχολεί περίπου 
900 άτοµα μόνιμο προσωπικό. Στην 
ελληνική αγορά διαθέτει προϊόντα 
βρεφικής διατροφής, καφέ, σοκο-
λάτες, προϊόντα μαγειρικής, δημη-
τριακά πρωινού, φυσικό μεταλλικό 
νερό, στιγμιαία σοκολατούχα ροφή-
ματα, προϊόντα για επαγγελματική 
χρήση και προϊόντα διατροφής κα-
τοικίδιων ζώων, μέσα από μεγάλη 
γκάμα καταξιωμένων προϊόντων, 
όπως Nescafé, Λουµίδης Παπα-
γάλος, Buondi, Starbucks, Fitness, 
Cheerios, Nesquik, Κορπή, Maggi, 
Crunch, Kit Kat, Perrier κ.ά.
 
Στη Nestlé πιστεύουμε ότι η επιτυ-
χία µιας εταιρείας ξεκινά από τους 
ανθρώπους της. Αναζητούµε υπο-

ψηφίους µε καλή ακαδημαϊκή εκ-
παίδευση, άριστη γνώση αγγλικών 
και άλλων ξένων γλωσσών και εξοι-
κείωση µε τις σύγχρονες εφαρµογές 
των social media. Επίσης θέλουµε 
συνεργάτες µε ενθουσιασµό, που 
ξέρουν να επικοινωνούν και να συ-
νεργάζονται, αλλά και να προσαρ-
μόζονται σε διαφορετικές νοοτρο-
πίες και καθήκοντα.
Προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας 
για ενίσχυση της νεανικής απασχό-
λησης, ανακοινώσαμε φέτος μαζί 
με την Alliance for YOUth τη δημι-
ουργία 300.000 νέων ευκαιριών για 
τους νέους σε όλη την Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρι-
κή, έως το 2025. Ο στόχος της Ελλά-
δας είναι 500 ευκαιρίες απασχόλη-
σης και η εφαρμογή ενεργειών για 
την προώθηση της επιχειρηματικό-
τητας και την ανάπτυξη ψηφιακών 
και «πράσινων» σύγχρονων δεξιο-
τήτων στους νέους.
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων στην 
Nestlé γίνεται µε σύγχρονες µεθό-
δους, που περιλαμβάνουν πολλα-
πλές συνεντεύξεις, τεστ δεξιοτήτων 
και παρουσίαση case study. Αμφί-
δρομη επικοινωνία και προηγμένα 
εργαλεία αξιολόγησης δίνουν τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους µας 
να εντοπίσουν το επόμενο σκαλο-
πάτι στην καριέρα τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Βιομηχανία – Εμπόριο τροφίμων 
και ποτών
Χρονολογία έναρξης: 
1973 (Ελλάδα)
Αριθμός εργαζομένων: 
900

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Πατρόκλου 4, TK 151 25,
Παράδ. Αμαρουσίου
Τηλ.:
210 6884111
Web address:
www.nestle.gr

SOCIAL MEDIA

 /company/nestle-s-a-/life
 /nestlegreece/?hl=en
 / channel/UCR-R8vTW929F-

ghTDXFv653Q
 /Nestle.GR
 /Nescafe.GR
 /LoumidisPapagalos
 /KitKatGreece
 /NestleFitness.GR
 /CrunchGreece
 /MaggiGreece
 /PurinaGab
 /NestleBaby.gr

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://ch.linkedin.com/company/nestle-s-a-
https://www.instagram.com/nestlegreece/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UCdfxp4cUWsWryZOy-o427dw
https://el-gr.facebook.com/Nestle.GR/
https://el-gr.facebook.com/Nescafe.GR
https://el-gr.facebook.com/LoumidisPapagalos
https://www.facebook.com/KitKatGreece/
https://www.facebook.com/NestleFitness.GR/
https://www.facebook.com/CrunchGreece/
https://www.facebook.com/MaggiGreece/
https://www.facebook.com/PurinaGab/
https://www.facebook.com/NestleBaby.gr/
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Raycap Group

Ποιοι είμαστε
Η Raycap είναι μία βιομηχανία υψη-
λής τεχνολογίας, 100% ελληνικής ιδι-
οκτησίας. Ιδρύθηκε το 1987 με έδρα 
την Αθήνα και δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 75 χώρες διεθνώς. 
Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια 
αγορά, καθώς διαθέτει πολυετή εμπει-
ρία στον σχεδιασμό και την παραγωγή 
προϊόντων και λύσεων με εφαρμογή 
στα πιο σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα, σε δίκτυα διανομής ενέργειας, 
σπίτια, αεροδρόμια, ανεμογεννήτρι-
ες, φωτοβολταϊκά πάρκα καθώς και 
όπου χρειάζεται να προστατευθεί κρί-
σιμος εξοπλισμός από κεραυνούς και 
από υπερτάσεις που δημιουργούνται 
από το ηλεκτρικό δίκτυο. Τα προϊόντα 
και οι διαδικασίες της Raycap είναι πι-
στοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις διεθνών προτύπων, δηλώνοντας 
την προσήλωση της εταιρείας στην 
ποιότητα και στην προστασία του 
περιβάλλοντος, ενώ τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας σημαντικών 
προϊόντων της εταιρείας προστατεύ-
ονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Η Raycap διαθέτει 5 υπερσύγχρονες 
παραγωγικές μονάδες (σε Δράμα, 
Αμερική και Σλοβενία) και εγκατα-
στάσεις σε Κύπρο, Γερμανία, Ρου-
μανία και Κίνα. Επίσης, διαθέτει δύο 
εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης 
εκ των οποίων το βασικότερο βρί-
σκεται στην πόλη της Δράμας.

Το Όραμά μας
Η παροχή καινοτόμων και υψηλού 
επιπέδου λύσεων και προϊόντων  
τεχνολογίας αιχμής, συνεισφέρο-
ντας στη μεγιστοποίηση της απόδο-
σης, κερδοφορίας και οικονομικής  
ευρωστίας των πελατών μας.

Οι Αξίες μας
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργού-
με κάθε μέρα στις συναλλαγές με 
τους Πελάτες μας, τους Συνεργάτες 
μας, την Κοινωνία και το Aνθρώπινο  
Δυναμικό είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένος με τις αξίες μας: Καινοτομία, 
Εστίαση στον Πελάτη, Ανάπτυξη  
ταλέντων, Αριστεία, Ακεραιότητα.

Οι Άνθρωποί μας
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας 
μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της επιτυχίας μας. Την ομάδα μας 
αποτελούν επαγγελματίες με εξει-
δικευμένη γνώση και κατάρτιση, 
που μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις 
ίδιες αξίες και το ίδιο πάθος για 
τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων 
που συμβάλλουν στην βέλτιστη ικα-
νοποίηση του πελάτη. Επενδύουμε 
στην ανάπτυξη των στελεχών μας 
και τους ενθαρρύνουμε να παίρ-
νουν πρωτοβουλίες, να πειραματί-
ζονται, να προτείνουν βελτιώσεις 
και να καινοτομούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιακών 
και Ενεργειακών Συστημάτων 
και Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Προστασίας
Χρονολογία έναρξης: 
1987
Αριθμός εργαζομένων: 
1.500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Τήλου & Πετρούτσου 14,  
151 24 Μαρούσι
Τηλ.:
210 6152000
E-mail: 
info@raycap.gr
Web address:
www.raycap.com
www.talent.raycap.com

SOCIAL MEDIA

 /RaycapInc
 /company/raycap

https://www.facebook.com/RaycapInc/
https://www.linkedin.com/company/raycap
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ

SUNLIGHT specializes in the de-
velopment of the next generation 
energy storage products for indus-
trial and advanced technology ap-
plications, always conscious of its 
environmental impact and with a 
genuine passion for value creation & 
constant improvement.
Headquartered in Greece, SUN-
LIGHT has developed a robust 
worldwide sales and partners net-
work. The company’s consistent 
global outlook has made it a major 
international player in the energy 
storage sector with 92% of its pro-
duction exported to more than 100 
countries. At the core of the com-
pany’s growth lie its state-of-the-art 
manufacturing plants in Northern 
Greece, the main production facility 
of manufacturing batteries and the 
recycling facility of used batteries. 
Also, new battery assembly units 
are operating in Italy and the USA 
for better servicing our partners.

We envision to create an organi-
zation in which power is based on 
knowledge.
We believe that power is knowl-

edge, thus our purpose is to tireless-
ly pursue knowledge through data 
and insights. Turn those into innova-
tion which serve our customers and 
improve the lives of the people who 
are belonging to the ecosystem.
Our mission is for the knowledge we 
create to be based on data and to 
transform this knowledge into inno-
vative products and applications.

Talent is our greatest asset!
With more than 1000 employees 
across regions, our specialized 
knowledge, innovative expertise, 
and foremost our people's passion 
for what we do are key factors of our 
success. We offer numerous growths 
and career advancement opportuni-
ties within a highly competitive and 
fast-moving sector. We focus on em-
powering our employees to be their 
best while add value to our business.
If you embrace innovation and agility 
and want to work with new tech to 
improve peoples’ life, SUNLIGHT is 
the place to be!

Join us and create value through 
your work!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία 
Ενεργειακών Συστημάτων
Χρονολογία έναρξης: 
1991
Αριθμός εργαζομένων: 
1.200 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Θηβαΐδος 22, ΤΚ 14564
Τηλ.:
210 6245400
Web address:
www.systems-sunlight.com

SOCIAL MEDIA

 /SystemsSunlightSA
 /SystemsSunlight
 /company/systems-sunlight-s-a-

https://www.facebook.com/SystemsSunlightSA/
https://twitter.com/SystemsSunlight
https://gr.linkedin.com/company/systems-sunlight-s-a-
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StudySmart

About StudySmart
Studysmart is an innovative organi-
zation set up by experts operating in 
the educational, professional train-
ing and publishing fields. 

StudySmart Professional Training
StudySmart has an established track 
record of offering a broad range of 
professional services to demand-
ing and diverse clients. The orga-
nization was set up in 2005 by Dr. 
Constantine Kiritsis who set up and 
established the professional training 
market in Greece by offering and 
teaching ACCA, CIA, CFA, IFRS and 
other courses since 1999. In the field 
of professional training, StudySmart 
operates on an international level in 
over 40 countries globally. 

Training team
All trainers are active professionals 
with extensive practical experience, 
delivering practical workshops & 
training sessions for demanding 
corporations (PwC, EY, Deloitte, 
Mazars, Coca Cola Hellenic and 
many others). This gives StudySmart 
the unique opportunity to develop 
and create ad hoc tailor made train-
ing workshops and seminars as well 
as educational programmes in de-
manding industries/areas such as: 
Career Management, Educational 

Coaching, Coaching Leadership 
& Navigation, Communications, 
Governance & Risk, Digital Strat-
egy, Digital Marketing, Negotia-
tion techniques, Sales Techniques, 
Internal Audit, Customer Service, 
Train the trainer, Accounting & Fi-
nance, IFRSs, Human Resources, 
Business Acumen, Business Plan-
ning and others. 

Professional Qualifications & Inter-
national Designations
ACCA - Association of Chartered 
Certified Accountants (UK)
ADIT - Advanced Diploma in Interna-
tional Taxation (UK)
CIMA - Chartered Institute of Man-
agement Accountants (UK)
SHRM - Society for Human Resource 
Management, CP & SCP (USA)
DMI - Digital Marketing Institute (UK)
ICA - International Compliance As-
sociation (UK)
CFA - Chartered Financial Analysts 
(USA)
ADIT - Advanced Diploma in Interna-
tional Tax (CIOT, UK)
CIA - Certified Internal Auditor (USA)
CISA - Certified Information Systems 
Auditor (USA)
PMP - Project Management Profes-
sional (USA)
DipIFR - ACCA - Diploma in Interna-
tional Financial Reporting (UK)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Founder & CEO:
Dr. Constantine “Dino” Kiritsis
Accreditations:
ACCA Gold Status Partner, CIMA  
Advanced Learning Partner, 
SHRM Partner Greece & Cyprus, 
ICA Partner, DMI Partner
Intakes - Dates: 
January, March, May, September
Application Deadline: 
Rolling admissions depending on 
Professional Qualification 
Meet us in person:
www.studysmart.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel.:
211 4113235
E-mail: 
info@studysmart.gr 
Kiritsis.d@studysmart.gr 
Web address:  
www.studysmart.gr 
Blog:  
www.studysmart.gr/blog 

SOCIAL MEDIA

 /studysmart2.gr
 /StudySmart2006 
 /studysmart
 /UCvvPnY3p8jKy2Hm29SaClaw 

PARTNERSHIPS & NOTEWOR-
THY ACHIEVEMENTS 

• With PwC in the CEE & 
Middle East for PQ training & 
Mini MBA

• With EY for DipGRC by ICA
• With ICAP for SHRM desig-

nations
• With CIMA – Approved 

Learning Partner
• With ACCA – Gold Status
• Boussias Silver Education 

award 2019
• Accounting Awards Gold, 

2020

Dr. Constantine Kiritsis
Founder & CEO

Dr. Demetrios Kiritsis
Managing Director

https://www.facebook.com/studysmart.gr
https://twitter.com/studysmart2006
https://gr.linkedin.com/company/studysmart--
https://www.youtube.com/channel/UCvvPnY3p8jKy2Hm29SaClaw


https://www.nyc.gr/
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Υπηρεσίες Φροντίδας για 
Ασυνόδευτους Ανηλίκους και Νέους Πρόσφυγες

Ο Σύλλογος Μερίµνης Ανηλίκων και Νέων είναι ένα φιλανθρωπικό σωµατείο που λειτουργεί αδιάκοπα 

από το 1924. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισµού. Ο ΣΜΑΝ λειτουργεί δύο δοµές φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων και επιπλέον παρέχει ψυχοκοινωνικές, νοµικές υπηρεσίες µε κύρια 

χαρακτηριστικά το σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. 

Επιπλέον, µεριµνά για την επαγγελµατική και κοινωνική ενδυνάµωση νέων προσφύγων µε στόχο την 

ισότιµη ένταξή τους στην κοινωνία. Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΣΜΑΝ έχει δοµήσει σταθερές 

σχέσεις µε άτυπα ή οργανωµένα δίκτυα συνεργατών και εθελοντών, η συµβολή των οποίων έχει παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου του.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
2103813290

HOUSE2
2111195295

info@sman-athens.org
www.sman-athens.org

SOCIETY FOR THE CARE OF MINORS AND YOUTH 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η με-
γαλύτερη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύ-
θηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων 
επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί 
μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. 
Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες 
ΑΜSTEL, HEINEKEN, ΑΛΦΑ, FISCHER, 
ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας 
χρήσης σήματος από την οικογένεια 
Μάμου), ΝΥΜΦΗ και BUCKLER από 
100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις 
δύο μάρκες μηλίτη ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ 
και STRONGBOW. Παράλληλα, στο 
χαρτοφυλάκιό της ανήκει και το φυ-
σικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισά-
γει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ 
των οποίων οι: SOL, Mc FARLAND, 
ERDINGER, MURPHY’s, DUVEL. Από 
1η Απριλίου 2021 ανέλαβε, επίσης, 
ως επίσημος διανομέας των προ-
ϊόντων της Bacardi στη χώρα μας. 
Διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 2 
ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονί-
κη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα 
εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλι-
κού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία. 
Παράλληλα με την επιχειρηματική 
της ανάπτυξη, η εταιρία έχει επενδύ-
σει στον εκσυγχρονισμό της παραγω-
γικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση 
μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντι-
κής πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός 
ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού 

περιβάλλοντος, την ενημέρωση των 
καταναλωτών για την υπεύθυνη κα-
τανάλωση αλκοόλ και την κοινωνική 
προσφορά, πάντα με την έμπρακτη 
συμβολή των εργαζομένων της, με 
διαφάνεια και λογοδοσία. 
Επίσης, είναι η πρώτη εταιρία στην 
Ελλάδα που έχει κατακτήσει την 
ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του 
Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης 
(CR Index) για το 2013 καθώς και 
πολυάριθμες βραβεύσεις για την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που 
έχει επιδείξει, τη σταθερή επίδοσή 
της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέ-
ριμνα για την κοινωνία και το περι-
βάλλον. Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποι-
ία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για 
το εργασιακό της περιβάλλον.

Οι Αξίες μας:
•  Έχουμε πάθος για την ικανοποίηση 

των αναγκών των καταναλωτών 
και των πελατών μας #PASSION 

•  Λειτουργούμε με ταχύτητα, 
ευελιξία και προνοητικότητα 
#AGILITY

•  Συνεργαζόμαστε και επικοινω-
νούμε με σεβασμό και διαφά-
νεια #COLLABORATION

•  Εμπιστευόμαστε τη δυναμι-
κή των συναδέλφων μας και 
δημιουργούμε ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και υψηλή απόδοση 
#GROWTH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Παραγωγή και εμπορία ζύθου, 
εμφιάλωση μεταλλικού νερού
Χρονολογία έναρξης: 
1963
Αριθμός εργαζομένων: 
800

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Κηφισού 107, 12241, 
Αιγάλεω
Τηλ.:
210 5384911
E-mail: 
HR_GRAthenian@heineken.com
Web address:
www.athenianbrewery.gr

SOCIAL MEDIA

 /AthenianBrewery
 /athenianbrewery
 /athenianbrewery
 /athenianbrewery

ΒΡΑΒΕΙΑ

•  2010/ 2011/ 2012/ 2013 Best 
Workplaces Greece

•  2012 Best Workplaces Europe
•  2013 Διάκριση Diamond στο 

Corporate Responsibility Index 
(CRI)

•  2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 
2019 / 2020 Fortune Most Ad-
mired Companies Greece

https://www.facebook.com/AthenianBrewery/
https://twitter.com/athenianbrewery?lang=el
https://www.linkedin.com/company/athenianbrewery
https://www.youtube.com/channel/UCbijfW0_e2--PaXEwreLgLg


Υπηρεσίες Φροντίδας για 
Ασυνόδευτους Ανηλίκους και Νέους Πρόσφυγες

Ο Σύλλογος Μερίµνης Ανηλίκων και Νέων είναι ένα φιλανθρωπικό σωµατείο που λειτουργεί αδιάκοπα 

από το 1924. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισµού. Ο ΣΜΑΝ λειτουργεί δύο δοµές φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων και επιπλέον παρέχει ψυχοκοινωνικές, νοµικές υπηρεσίες µε κύρια 

χαρακτηριστικά το σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. 

Επιπλέον, µεριµνά για την επαγγελµατική και κοινωνική ενδυνάµωση νέων προσφύγων µε στόχο την 

ισότιµη ένταξή τους στην κοινωνία. Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΣΜΑΝ έχει δοµήσει σταθερές 

σχέσεις µε άτυπα ή οργανωµένα δίκτυα συνεργατών και εθελοντών, η συµβολή των οποίων έχει παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου του.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
2103813290

HOUSE2
2111195295

info@sman-athens.org
www.sman-athens.org

SOCIETY FOR THE CARE OF MINORS AND YOUTH 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ
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Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μέ-
λος του Ομίλου Coca-Cola HBC 
και η μεγαλύτερη ελληνική εται-
ρεία μη-αλκοολούχων ποτών. Το 
όνομά μας συνδυάζει την ιστορία 
της Coca-Cola, του πιο διάσημου 
αναψυκτικού στον κόσμο, και μιας 
ελληνικής βιομηχανίας που για 
δεκαετίες αναπτύσσεται καινοτο-
μώντας, έχοντας ξεπεράσει τα σύ-
νορα της χώρας. Διαθέτουμε ένα 
μοναδικό χαρτοφυλάκιο με καινο-
τόμα προϊόντα, που μας επιτρέπει 
να είμαστε δίπλα στους καταναλω-
τές, σε κάθε στιγμή της ημέρας κα-
λύπτοντας τις ανάγκες και τις προ-
τιμήσεις τους, 24 ώρες το 24ωρο, 
7 ημέρες την εβδομάδα.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς 
μας, βρίσκονται οι άνθρωποί μας. 
Απασχολούμε 1.500 εργαζόμενους, 
με ταλέντο και δεξιότητες, που κα-
θημερινά θέλουν να γίνονται καλύ-
τεροι και παράλληλα, να πετύχουν 
μία θετική διαφορά στην κοινω-

νία με τη δραστηριότητά τους. Οι 
πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε 
για την ανάπτυξη και την ευημερία 
των ανθρώπων μας, μας ανέδειξαν 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε 
Κορυφαίο Εργοδότη για το 2021 
(Top Employers Institute, 2020, 
2021) και ξεχώρισαν σε σημαντικές 
διοργανώσεις (HR Awards, 2020). 
Παράλληλα, είμαστε εργοδότης 
επιλογής για τη νέα Γενιά (έρευ-
να GEN Y, kariera.gr) και μια από 
τις πιο αγαπημένες εταιρείες στη 
χώρα (Most Admired Companies 
2019, περιοδικό Fortune). 

Σταθερός μας στόχος είναι να 
αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, με και-
νοτομίες και επενδύσεις που εξε-
λίσσουν τον κλάδο και την αγορά, 
ενδυναμώνουν το χαρτοφυλάκιό 
μας, εξελίσσουν τους ανθρώπους 
μας και δημιουργούν προστιθέμε-
νη αξία για την κοινωνία, το περι-
βάλλον, την απασχόληση και την 
οικονομία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εταιρεία παραγωγής, 
εμφιάλωσης, διακίνησης και 
εμπορίας μη αλκοολούχων 
ποτών, αεριούχων και μη 
αναψυκτικών, φυσικών χυμών, 
ισοτονικών και ενεργειακών 
ποτών, εμφιαλωμένου νερού, 
έτοιμου τσαγιού και καφέ, 
προϊόντων σνακ κ.α.
Χρονολογία έναρξης: 
1969
Αριθμός εργαζομένων: 
1.500 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: 
info@cchellenic.com
Web address:
gr.coca-colahellenic.com

SOCIAL MEDIA

 /CocaCola3E
 /company/coca-cola-hbc

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Κορυφαίος Εργοδότης/ 
Top Employers Greece 2020 
& 2021 

• HR Awards 2020: Covid-19 
Most Valuable HR Team, Gold

• HR Awards 2020: Best Talent 
Management Strategy & 
Initiative, Gold

• HR Awards 2020: Talent & 
Performance Management, 
Platinum

• Health & Safety Awards 
2020: Διάκριση WINNER, για 
τη στρατηγική Υγείας και 
Ασφάλειας της εταιρείας

• Health & Safety Awards 
2020: Χρυσό Βραβείο 
για το πρόγραμμα 
«Ασφάλεια Βασισμένη στη 
Συμπεριφορά»

www.kariera.gr
https://gr.coca-colahellenic.com/
https://el-gr.facebook.com/CocaCola3E
https://ch.linkedin.com/company/coca-cola-hbc


https://www.coca-colahellenic.com/
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20 χρόνια

Μιά γιορτή 
φρεσκάδας 
που μετράει 

EUROCATERING AE

H Eurocatering ΑΕ είναι μία μεγάλη ελ-
ληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 
και συνδέεται εγγυημένα και ποιοτικά 
με όλους τους κρίκους της αγροδια-
τροφικής αλυσίδας μέχρι τον τελικό 
καταναλωτή. Από το 2004, σύστησε 
στο κοινό τις έτοιμες σαλάτες Φρε-
σκούλης. Σήμερα διαθέτει παραγωγι-
κές μονάδες σε Αθήνα και Λιβαδειά 
και κέντρα logistics και πωλήσεων σε 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα.

Όραμα & Αξίες
Όραμα της Eurocatering είναι να 
φέρνει καθημερινά υγεία στο τραπέ-
ζι, προσφέροντας οπωροκηπευτικά 
ανώτερης ποιότητας και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας με φρε-
σκάδα, ευρωστία, πάθος και ευελιξία.
Φρεσκάδα. Πρωτοπορία, καινοτο-
μία, ενθάρρυνση της δημιουργικό-
τητας. Φρεσκάδα ιδεών, επιχειρη-
ματικών λύσεων και συνεργασιών 
που αντανακλάται παντού.
Ευρωστία. Συμμετέχουμε με θετική 
ενέργεια, δυνατές ιδέες, θεμελιω-
μένες σχέσεις και εδραιωμένη τε-
χνογνωσία στην ποιότητα ζωής.
Πάθος. Ακόμη και σε δύσκολες συ-
γκυρίες πορευόμαστε με αυτοπε-
ποίθηση, τόλμη και συμμετοχή στη 
ζωή, εστιάζοντας την ενέργεια και 
τα εφόδιά μας στην καθημερινή 
αποστολή για υγεία στο τραπέζι του 
κόσμου.

Ευελιξία. Πάντα, υπάρχει τρόπος. Η 
καινοτομία προϊόντων, μεθόδων και 
υπηρεσιών είναι η απάντηση στη 
δέσμευσή μας για υγεία, ασφάλεια, 
απόδοση και ηθική.

Οι άνθρωποί μας κινητήριος δύναμη
Σήμερα, στη Eurocatering απασχο-
λούμε 330 εργαζόμενους. Όλοι μαζί 
συνδιαμορφώνουμε το τελικό προ-
ϊόν και το πρόσωπο της εταιρείας. 
Δημιουργούμε νέα πρωτοποριακά 
προϊόντα, κάνουμε την τεχνολογία 
σύμμαχο, τις πολιτικές ασφαλείας 
καθημερινότητα και την τεχνογνωσία 
πολύτιμο εφόδιο για τους νεότερους 
που θα συμμετέχουν στο έργο μας. 
Στόχος μας είναι οι εργαζόμενοι να 
νιώθουν, όχι, μόνο ικανοποιημένοι 
από το εργασιακό τους περιβάλλον 
και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που τους 
προσφέρει, αλλά και σίγουροι ότι 
αποτελούν κομμάτι μιας επιχειρη-
ματικής συλλογικότητας ισχυρής και 
ανθρώπινης. Οι άνθρωποί μας είναι 
η καρδιά της εταιρείας. Φροντίζουμε 
αυτή η καρδιά να 'χει παλμό, υγεία, 
ενέργεια για να χτυπά δυνατά!
Σταδιοδρομήστε με ασφάλεια, δυνα-
τότητες ανάπτυξης, αίσθημα υπερη-
φάνειας και χαράς. Εάν νιώθετε έτοι-
μοι να επενδύσετε τις γνώσεις, τη 
δυναμική και τον ενθουσιασμό σας 
στην εταιρική μας στρατηγική, στείλ-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εμπόριο, Τυποποίηση, Διακίνηση 
Φρούτων & Λαχανικών
Χρονολογία έναρξης: 
2000
Αριθμός εργαζομένων: 
330 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Νεραντζούλας 21, Αχαρναί
Τηλ.:
210 2400869
E-mail: 
cv@freskoulis.gr
Web address:
www.eurocateringsa.gr
www.freskoulis.gr 

SOCIAL MEDIA

 /company/eurocateringsa
 /eurocateringsa
 /Eurocatering SA
 /freskoulis
 /freskoulis
 /freskoulis Salads

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Packaging Innovation Awards, 
2017 Bronze για το προϊόν Φρε-
σκούλης Φρέσκα Λαχανικά σε 
σακούλα με βαλβίδα ατμού

• Packaging Innovation Awards, 
2017 Bronze για την σειρά Φρε-
σκούλης: Φρέσκα Μυρωδικά σε 
επανακλειόμενη συσκευασία

• Βραβείο Διαφήμισης Ermis 
2018, Χρυσό για την Παραγωγή 
της Διαφήμισης: «Από το Χωρά-
φι στο ράφι σε 24 ώρες».

• Βραβείο Διαφήμισης Ermis 
2018, Ασημένιο βραβείο για 
το Δημιουργικό της Διαφή-
μισης: «Από το Χωράφι στο 
ράφι σε 24 ώρες».

• Healthy Diet Award 2019, 
για τις βιολογικές σαλάτες 
Φρεσκούλης.

https://gr.linkedin.com/company/eurocatering-sa
https://el-gr.facebook.com/eurocateringsa/
https://www.youtube.com/channel/UCJ4ELLq7YCtHXEx0P1XxdbA
https://www.facebook.com/Freskoulis/
https://www.instagram.com/freskoulis/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UCjHVBwtmE7EShNrDKfZznXw


20 χρόνια

Μιά γιορτή 
φρεσκάδας 
που μετράει 
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Henkel

Η HENKEL κατέχει διεθνώς ηγετικές 
θέσεις στους τομείς των καταναλωτι-
κών και βιομηχανικών προϊόντων και 
τεχνολογιών. Έχει πάνω από 140 χρό-
νια επιτυχίας, παρουσία σε 75 χώρες 
και μια ομάδα 53.000 ατόμων παγκο-
σμίως γεμάτη πάθος και διαφορε-
τικότητα! Δραστηριοποιούμαστε σε 
τρεις επιχειρησιακούς τομείς: 
•  Απορρυπαντικά & Προϊόντα Οι-

κιακής Φροντίδας, 
• Ομορφιά & Φροντίδα, 
• και Συγκολλητικές Τεχνολογίες 
με προϊόντα, όπως Syoss, Fa, 
Schwarzkopf, Dixan, Neomat, Persil, 
Loctite, κ.ά. 
Γιατί να εργαστεί κάποιος στη Henkel: 
•  Κάθε εργαζόμενος μπορεί να κά-

νει τη διαφορά. Υποστηρίζουμε 
το επιχειρηματικό πνεύμα, επιβρα-
βεύουμε την άριστη απόδοση και 
επενδύουμε στα ταλέντα μας. 

•  H ομαδικότητα και η συνεργασία 
αποτελούν βασικές αρχές μας.

•  Κάθε εργαζόμενος μπορεί να δι-
αμορφώσει την καριέρα του αξι-
οποιώντας τις πολλαπλές ευκαι-
ρίες για διεθνή σταδιοδρομία 
και εξέλιξη.

•  Προσφέρουμε κάτι παραπάνω 
από εργασία, καθώς οι ομάδες 
μας συμβάλλουν στη διαμόρφω-
ση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Προτεραιότητες και Διακρίσεις:
Επενδύουμε στην αειφορία και εφαρ-

μόζουμε πρακτικές με στόχο την ευε-
ξία και την ισορροπία μεταξύ προσω-
πικής και επαγγελματικής ζωής. 
Στηρίζουμε έργα σε όλο τον κόσμο 
μαζί με τους πελάτες μας, τους 
καταναλωτές, τις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις αλλά και τους εργαζο-
μένους μας μέσω εθελοντικής εργα-
σίας και προσφοράς. 
Η ευελιξία και η ψηφιοποίηση απο-
τελούν στρατηγικούς πυλώνες της 
εταιρείας και σημεία αναφοράς. 
Υποστηρίζουμε τη διαφορετικότητα σε 
όλες τις εκφάνσεις της. Μάλιστα, το 
2019 η Henkel αποτέλεσε μια από τις 
εταιρείες που υπέγραψαν τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας «Diversity Charter” 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Τέλος, έχουμε διακριθεί στην Ελ-
λάδα για τις βέλτιστες πρακτικές 
μας σε Leadership Development, 
Change Management και Workplace 
Wellbeing (ΗR Awards 2016) και έχου-
με βραβευτεί στα KPMG Awards 2017 
για πρωτοβουλίες και ενέργειες που 
σηματοδότησαν τη μετάβαση του 
τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
από «τμήμα προσωπικού», σε στρα-
τηγικό συνεργάτη και κινητήρια δύ-
ναμη στη διαχείριση Ταλέντων. 
Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσό-
τερα για εμάς και την κουλτούρα 
μας; Σκανάρετε το QR code και ακο-
λουθήστε μας στο Instagram.com/
henkeltalent.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εμπορία Καταναλωτικών και 
Βιομηχανικών Προϊόντων
Χρονολογία έναρξης: 
1989 (από το 1968 μέσω 
αντιπροσώπου)
Αριθμός εργαζομένων: 
196

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κύπρου 23, Μοσχάτο, 18346 
Αθήνα 
Τηλ.:
210 4897200
E-mail: 
hr.greece@henkel.com
Web address:
www.henkel.com

SOCIAL MEDIA

 /henkelcareers
 /company/henkel
 /henkeltalent
 /user/Henkel

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://el-gr.facebook.com/henkelcareers
https://de.linkedin.com/company/henkel
https://www.instagram.com/henkeltalent/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UC0gj4mRVtPLkeDKZ-1olBfw
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IMPERIAL TOBACCO HELLAS

Κέντρο της ΝΑ Ευρώπης
Η Imperial Tobacco Hellas έχει για 
περισσότερα από 20 χρόνια Ελλη-
νική Διοικητική Ομάδα. Η Αθήνα 
αποτελεί το κέντρο των δραστηρι-
οτήτων της Eταιρείας στη ΝΑ Ευ-
ρώπη, με την ευθύνη 9 χωρών, με-
ταξύ των οποίων είναι η Ιταλία, η 
Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, 
η Μάλτα, το Ισραήλ και βέβαια η 
Ελλάδα. Είναι μέλος του Ομίλου της 
Imperial Brands, μιας δυναμικής, Δι-
εθνούς Εταιρείας Καταναλωτικών 
Προϊόντων, με παρουσία σε 120 
αγορές και 27.500 εργαζόμενους, 
που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο 
της αναγνωρισμένες μάρκες όπως 
τα Davidoff, JPS, West, Gauloises, 
Slim Line, Golden Virginia, Drum, 
Van Nelle, Rizla και το Ηλεκτρονικό 
Τσιγάρο myblu, ένα προϊόν Νέας 
Γενιάς που κυκλοφόρησε πριν από 
ενάμιση χρόνο με μεγάλη επιτυχία 
στην Ελλάδα.

Πρώτα οι Άνθρωποι
Η Ιmperial Tobacco Hellas παραμέ-
νει σταθερά δίπλα στους Ανθρώ-
πους της έχοντας διαμορφώσει ένα 
ισχυρό πλαίσιο στήριξης για το 2021, 
με στόχο να προσφέρει σιγουριά 
στις συνθήκες αβεβαιότητας που 
επικρατούν λόγω της πανδημίας. 

Το πλαίσιο στήριξης βασίζεται σε 3 
Πυλώνες:
1.  Προστασία των θέσεων εργασίας
2.  Διατήρηση των μισθών και των 

παροχών
3.  Συνέχιση του θεσμού του Βοnus

«Κάτι Καλύτερο»
Η επιτυχία της Εταιρείας στηρίζε-
ται στους Ανθρώπους της και στη 
διαρκή αναζήτηση για «Κάτι Καλύ-
τερο» για τους ίδιους, τους Συνερ-
γάτες της, τους Καταναλωτές της 
και την Κοινωνία.
Οι Άνθρωποί της εξελίσσονται κα-
θημερινά μέσα σε μία ταχέως με-
ταβαλλόμενη Βιομηχανία, λειτουρ-
γώντας με γνώμονα τις Αξίες της, 
επιδιώκοντας τη συνεχή ανάπτυξη 
και την επίτευξη των στόχων της. 
Επενδύει στη συστηματική επικοι-
νωνία, ακούει και αξιοποιεί τις σκέ-
ψεις, τους προβληματισμούς και τις 
προτάσεις των Ανθρώπων της, ενώ 
υποστηρίζει την απόκτηση γνώσεων 
και την καλλιέργεια νέων δεξιοτή-
των μέσα από εκπαίδευση, εργα-
λεία και εμπλουτισμούς ρόλων.
Πιστεύει στη νέα γενιά και την αξία 
που μπορεί να προσφέρει, για 
αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει 
εμπλουτίσει την Ομάδα της με νέ-
ους Πτυχιούχους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων 
Καπνού
Χρονολογία έναρξης: 
1981
Αριθμός εργαζομένων: 
114

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κλεισθένους 300, Γέρακας 
Αττικής ΤΚ 15344
Τηλ.:
210 6615055
E-mail: 
hr@gr.imptob.com
Web address:
www.imperial-tobacco.gr
www.imperialbrandsplc.com/
index.html

SOCIAL MEDIA

 /imperialbrands
 /company/imperial-brands-plc

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://twitter.com/imperialbrands?lang=el
https://www.linkedin.com/company/imperial-brands-plc
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JT International Hellas AEBE

The Employee Experience
We are JTI - Japan Tobacco 
International and we believe in 
freedom. There are unlimited 
possibilities when you are free to 
choose. And we have spent the 
last 20 years innovating, creating 
new and better products for our 
consumers to choose from. But 
our business, isn’t just business. 
It is our people. Their talent, their 
potential. We believe that when 
they’re free to be themselves, 
grow and develop, amazing things 
can happen for our business yet 
also for the wider community as 
volunteering is an integral part of 
our culture of doing the right thing. 

All these are reasons why our 
employees around the world choose 

to be part of JTI and why 9 out of 10 
would recommend us to a friend. 
So when you’re ready to choose 
a career you’ll love, in a company 
you’ll love, feel free to #join the idea!

Our Purpose
To passionately provide moments 
of pleasure, support consumers 
freedom of choice and make a 
positive difference in all that we do.

Our Values
Winning Attitude 
Better Together
Commitment to Quality 
We Do the Right Thing

Our Brands
Winston | Camel | Silk Cut | 
Old Holborn | Logic

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Tobacco Industry
Χρονολογία έναρξης: 
1980
Αριθμός εργαζομένων: 
90 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
40.2 km Atttiki Odos,  
SEA Mesogeia, 19002 Paiania, 
Athens, Greece
Τηλ.:
210 7455700
E-mail: 
Sevi.Athanasiou@jti.com
Web address:
www.jti.com

SOCIAL MEDIA

 /JTIcareers
 /jti_global
 /company/jti

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.facebook.com/JTIcareers/
https://twitter.com/jti_global
https://gr.linkedin.com/company/jti
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Λίγα λόγια για εμάς
Με σταθερό βηματισμό, έντονη εξω-
στρέφεια, καινοτομία και κυρίως 
τους ανθρώπους της, η Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία αποτελεί τη 2η μεγαλύ-
τερη ζυθοποιία στην Ελλάδα. Υπηρε-
τώντας στο σύνολό της τον βασικό 
Σκοπό «Ζυθοποιούμε για ένα καλύ-
τερο σήμερα και αύριο», η εταιρεία 
αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό και αξι-
όπιστο σχήμα που συμβάλλει ουσια-
στικά στην ανάπτυξη του κλάδου της 
ζυθοποιίας στη χώρα μας!

Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρί-
ζουμε έμπρακτα την εγχώρια αγορά 
μπύρας με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων, εκ των οποίων τα 12 πα-
ράγονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμέ-
να, διαθέτουμε 2 ιδιόκτητες μονάδες 
παραγωγής στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 
και στη Ριτσώνα Ευβοίας, δυναμικό-
τητας 2,1 εκατ. εκατόλιτρων ετησί-
ως, όπου παράγονται τα προϊόντα: 
FIX Hellas, FIX Dark, FIX 'Ανευ, Μythos, 
Mythos Radler, Mythos Ice, Mythos 
0,0%, Kaiser, Henninger, Tuborg Soda, 
Τuborg Tonic Water και η σειρά φυσι-
κών αναψυκτικών της Tuborg.

Συνολικά απασχολούμε περισσό-
τερους από 430 εργαζομένους πα-
νελλαδικά και διαθέτουμε ένα ευρύ 
δίκτυο που ξεπερνά τους 2.000 προ-
μηθευτές και συνεργάτες. 

Με βασικό πυλώνα της στρατηγι-
κής μας την περαιτέρω ανάπτυξη 
και διεθνοποίηση των δύο μεγάλων 
εμπορικών μας σημάτων, Mythos 
και FIX, έχουμε παρουσία, μέσω της 
εξαγωγικής μας δραστηριότητας, 
σε περισσότερες από 39 χώρες και 
στις 5 ηπείρους, νιώθοντας υπερή-
φανοι για την ποιότητα και γεύση 
που προσφέρουν τα προϊόντα μας 
και στις αγορές του εξωτερικού.

Παράλληλα, εισάγουμε και διανέ-
μουμε στην Ελλάδα διεθνώς αναγνω-
ρισμένες μάρκες, όπως: τη δανέζικη 
Carlsberg, τη γαλλική Kronenbourg 
1664 Blanc, τις ιρλανδικές μπύρες 
Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη 
Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευ-
σης weissbier Schneider Weisse και 
τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby.
Η πορεία μας σηματοδοτείται από 
το μεράκι και την αφοσίωση στην 
τέχνη της ζυθοποίησης σε συνδυ-
ασμό πάντα με την καινοτομία, 
το πάθος που χαρακτηρίζει όλους 
τους ανθρώπους μας, αλλά και στην 
αμοιβαία σχέση σεβασμού και εμπι-
στοσύνης με τους καταναλωτές και 
τους συνεργάτες μας. 

Εάν μοιράζεστε τις ίδιες αξίες και 
όραμα και θέλετε να γίνετε μέλος 
της ομάδας της Ολυμπιακής Ζυθο-
ποιίας, επικοινωνήστε μαζί μας! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Ζυθοποιείο
Χρονολογία έναρξης: 
2015
Αριθμός εργαζομένων: 
>430

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Ελαιών 59, ΤΚ 14564,  
Νέα Κηφισιά
Τηλ.:
210 6675200
E-mail: 
info@olympicbrewery.gr
Web address:
olympicbrewery.gr

SOCIAL MEDIA

 /company/olympic-brewery
 /olympicbrewery 

https://www.olympicbrewery.gr/
https://gr.linkedin.com/company/olympic-brewery
https://www.facebook.com/olympicbrewery/
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Ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας που σε κάνει να γίνεσαι 
καλύτερος και να ξεπερνάς τον εαυτό σου κάθε μέρα. Και 
το αναγνωρίζουμε. Και το κάνουμε με πρόγραμμα. Και σου 
δίνουμε όλα τα εφόδια για να εξελιχθείς. Αυτά προσφέρουμε 
στους 6.500 εργαζομένους μας. Και μας το αναγνωρίζουν. Γι’ 
αυτό και βραβευόμαστε.

 No1 Εργοδότης Επιλογής για το 2020

 5η συνεχόμενη χρονιά Κορυφαίος Εργοδότης 

Κάνε #join στο success story της Lidl Ελλάς και γίνε κι εσύ 
μέλος του #teamLidl.
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Ξεπέρασε τον εαυτό σου κάθε μέρα.

Ανακάλυψε μια νέα πρόκληση κάθε μέρα και 
νιώσε την ικανοποίηση του να γίνεσαι καλύ-
τερος/η και πιο αποτελεσματικός/ή.
Το δυναμικό περιβάλλον εργασίας και η 
κουλτούρα μας, ευνοεί την πρωτοβουλία, 
σου δίνει την ευκαιρία να αναλάβεις ευθύ-
νες και να πετύχεις τις φιλοδοξίες σου. 
Εδώ η προσπάθεια και η δουλειά σου θα 
αναγνωριστεί. Ένα είναι σίγουρο. Ότι έχεις 
εύφορο έδαφος για να ξεπεράσεις τον εαυ-
τό σου κάθε μέρα.

Μαζί πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Εδώ θα βρεις φιλικούς συναδέλφους κι ένα 
περιβάλλον που κυριαρχεί ο σεβασμός και 
η αλληλοεκτίμηση, ανεξαρτήτως θέσης και 
ρόλου. Δεν μένουμε στους τύπους και καλ-
λιεργούμε μια informal κουλτούρα. 
Πιστεύουμε στην ομαδικότητα, δουλεύου-
με μαζί για έναν κοινό σκοπό και υποστη-
ρίζουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι πιστεύουμε 
ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Γίνε κι εσύ 
μέρος του #teamLidl, βοήθησέ μας να πετύ-
χουμε τους στόχους μας κι έλα να γιορτά-
σουμε μαζί τις επιτυχίες μας.
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Μαζί μας μαθαίνεις κι εξελίσσεσαι.

Θα έχεις την ευκαιρία να ενισχύσεις τις 
επαγγελματικές σου δυνατότητες και να 
αποκτήσεις νέες εμπειρίες. Γιατί εδώ το εν-
νοούμε και το παρακινούμε. Οργανώνουμε 
και προσφέρουμε εξαιρετικά προγράμματα 
εκπαίδευσης σε όλους τους Lidlers. Πιστεύ-
ουμε ότι οι επαγγελματικές δυνατότητες 
δεν έχουν όρια - γι’ αυτό σε βοηθάμε να τις 
ενισχύσεις. Για να μπορείς να εξελιχθείς και 
να αναλάβεις και νέους ρόλους και περισσό-
τερες ευθύνες. Με λίγα λόγια, αποκτάς και 
γνώση και εμπειρία και εξελίσσεσαι μαζί μας. 

Γίνε μέρος του success story.

Γίνε κι εσύ μέρος του success story μας και δες 
τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας ομάδας που είναι 
στις top θέσεις της αγοράς. Τι σημαίνει να εργά-
ζεσαι σε έναν κορυφαίο εργοδότη που συνεχίζει 
να αναπτύσσεται και να κάνει τη διαφορά. Ση-
μαίνει ότι ανταμείβεσαι για τη δουλειά που κά-
νεις και κερδίζεις από τους καλύτερους μισθούς 
στην αγορά της λιανικής. Σημαίνει ότι μπορείς 
να νιώθεις σιγουριά και ασφάλεια κι έτσι να μη 
σε απασχολεί τίποτε άλλο πέρα από αυτά που 
έχουν πραγματικά σημασία.

Έλα στο #teamLidl και γίνε κι εσύ μέρος του 
success story. 

«Η σταθερή αναγνώρισή μας τα 5 τελευταία χρόνια ως Top Employer, 
εκ των οποίων τα 3 τελευταία και ως Employer of Choice (το 2020 ως 
Νο1 Employer of Choice), μας γεμίζει υπερηφάνια. Ταυτόχρονα, όμως, 
αποτελεί πρόκληση να προσφέρουμε κάθε χρόνο ένα ολοένα καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στους ανθρώπους μας. Ένα εργασιακό περιβάλ-
λον φιλικό, χωρίς διακρίσεις, με ισότητα και σεβασμό στη μοναδικότη-
τα, υποστηρίζοντας όμως ταυτόχρονα την ομαδική εργασία. Δίνουμε 
τις ευκαιρίες και τα εφόδια για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 
σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία. Και παρέχουμε υψη-
λές, άνω του µέσου όρου της αγοράς, απολαβές και ελκυστικές επιπλέ-
ον παροχές. Στόχος μας είναι να έχουμε ικανοποιημένους εργαζομέ-
νους και να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τα καλύτερα ταλέντα - και 
γι' αυτό εργαζόμαστε με όρεξη και ζήλο!» 

Νικολέττα Κολομπούρδα
Μέλος Διοίκησης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
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Είναι σαν να ανεβαίνεις 
στο πιο ψηλό βουνό. 

Οι νέοι 21-40 μας ανέδειξαν Νο1 Employer of Choice 2020 στη μεγαλύτερη έρευνα για την εργασία στην Ελλάδα, 
που διοργάνωσε το kariera.gr σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι η απόδειξη ότι κάτι κάνουμε καλά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

#xarisesena

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
team.lidl.gr

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μάθε περισσότερα στο team.lidl.gr/no1-employer-of-choice

Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Είναι το καλύτερο 
συναίσθημα.

Lidl Ελλάς

Έλα στο #teamLidl!
Πάνω από 6.500 άνθρωποι, 4 πε-
ριφέρειες και 227 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα. Και παρόλ’ 
αυτά, η αγαπημένη μας λέξη είναι 
το "μαζί". Μαζί πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας. (Και) μαζί μας εξελίσ-
σεσαι. Μαθαίνουμε ασταμάτητα, 
ξεπερνάμε τον εαυτό μας, χτίζουμε 
το μέλλον μας.

Στα HQs μας στη Θεσσαλονίκη & 
στα περιφερειακά γραφεία μας σε 
Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και 
Πάτρα.

Εδώ θα βρεις ευκαιρίες εξέλιξης 
για περισσότερους τομείς απα-
σχόλησης από ό,τι φαντάζεσαι: 
Οικονομικά, Λογιστικά, Αγορές, 
Logistics, Marketing, IT, HR κ.ά.  

Θέσεις εργασίας στους τομείς αυ-
τούς προκύπτουν στα κεντρικά 
γραφεία στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, 
αλλά και στα γραφεία των περιφε-
ρειών μας.

Στα 227 καταστήματα μας σε όλη 
την Ελλάδα.
Μπες στο #teamLidl: έλα στο σημείο 
όπου ερχόμαστε σε καθημερινή 

επαφή με τον πελάτη. Με σεβασμό, 
εκτίμηση και ομαδικότητα, δουλεύ-
ουμε μαζί για έναν κοινό σκοπό και 
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο. 

Εκτός από φιλικούς συναδέλφους, 
θα βρεις δυνατότητες ευέλικτης 
εργασίας σε πλήρη ή μερική απα-
σχόληση. 

Γίνε ο δικός μας ήρωας! Θα έχεις 
ένα από τα καλύτερα πακέτα παρο-
χών στο λιανικό εμπόριο.

Στα 5 Logistics Centers μας.

Η ραχοκοκαλιά της #LidlHellas. Είναι 
οι άνθρωποι που εργάζονται στις 
αποθήκες μας.

Γίνε κι εσύ η άμεση υποστήριξη που 
χρειαζόμαστε όλοι μας στα κατα-
στήματα. Θα δεις ότι εξελίσσουμε 
συνεχώς τις διαδικασίες ταξινόμη-
σης, μεταφοράς και ανακύκλωσης 
ξεπερνώντας τον εαυτό μας κάθε 
μέρα. Ώστε κάθε ένα από τα 2.500 
προϊόντα μας να φτάνει στον σω-
στό χρόνο στο σωστό ράφι σε όποια 
γωνιά της Ελλάδας βρισκόμαστε!

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο Καταναλωτικών 
Προϊόντων
Χρονολογία έναρξης: 
1999
Αριθμός εργαζομένων: 
Πάνω από 6.500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Lidl Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13
Τ.Κ.: 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:
800 111 3333 
(δωρεάν, εντός Ελλάδας)
E-mail: 
info@lidl.gr
Web address:
team.lidl.gr

SOCIAL MEDIA

 /company/lidl-hellas
 /lidlgr
 /lidl_hellas
 /lidlhellas
 /lidl_Hellas_

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://gr.linkedin.com/company/lidl-hellas
https://www.facebook.com/lidlgr/
https://www.instagram.com/lidl_hellas/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UC1-LpHG_48jKfsvSUSBcQug
https://twitter.com/Lidl_Hellas_
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CORAL A.E.

H Coral A.E. είναι η πρώην Shell 
Hellas A.E., εταιρεία που μετονο-
μάστηκε τον Ιούλιο του 2010 μετά 
την ολοκλήρωση της εξαγοράς της 
από την Motor Oil Hellas. H Coral 
A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης των σημάτων Shell στην Ελ-
λάδα. Οι βασικές δραστηριότητες 
της εταιρείας είναι η διανομή και 
εμπορία μίας ευρείας γκάμας πε-
τρελαιοειδών προϊόντων, όπως βεν-
ζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω 
του δικτύου των πρατηρίων της. 
Παράλληλα, οι δραστηριότητές της 
καλύπτουν τον εμπορικό τομέα, τα 
χημικά καθώς και την ναυτιλία. Τα 
τελευταία χρόνια η Coral A.E. έχει 
επεκταθεί μέσω του σήματος Shell 
στον τομέα των πρατηρίων της στην 
Κύπρο, Σερβία, Κροατία και Σκόπια. 
Σήμερα, το όστρακο της Shell είναι 
ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπο-
ρικά σήματα στον κόσμο που οι άν-
θρωποι εμπιστεύονται.
Το όραμα της Coral A.E. είναι να 
αποτελεί την καλύτερη εταιρεία 
εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελ-
λάδα και να είναι η πρώτη επιλογή 
του πελάτη, με ανθρώπινο πρόσω-
πο και σεβασμό στο περιβάλλον.  

Η στρατηγική της είναι να αναβαθ-
μίζει διαρκώς τις υπηρεσίες της, 
προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς και των πελάτων και να δια-
φοροποιείται από τον ανταγωνισμό 
σε όλα τα επίπεδα.
Τα πρατήρια Shell έχουν ηγετική 
θέση στην ελληνική αγορά των καυ-
σίμων με μερίδιο αγοράς στο 23%. 
Όταν ο πελάτης επισκέπτεται τα 
πρατήρια Shell ανεφοδιάζεται με 
τα κορυφαία καύσιμα της αγοράς, 
διασφαλίζοντας την ποιότητα και 
ποσότητα σε κάθε ανεφοδιασμό με 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιο-
τικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο πε-
λάτης των πρατηρίων Shell απολαμ-
βάνει κορυφαία καύσιμα, άψογη 
εξυπηρέτηση και ένα ολοκληρωμέ-
νο πακέτο προϊόντων και υπηρεσι-
ών που καλύπτουν τις ανάγκες του. 
Στην Coral πιστεύουμε ότι οι πελά-
τες μάς ζητάνε κάτι παραπάνω από 
ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και 
για τον λόγο αυτό επενδύουμε και 
ασχολούμαστε ενεργά με τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες που διατίθε-
νται μέσω των σημείων λιανεμπορί-
ου που διαθέτουμε στην αγορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Προϊόντα & Υπηρεσίες Λιανικού 
Εμπορίου 
Χρονολογία έναρξης: 
1926
Αριθμός εργαζομένων: 
2.000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Ηρώδου Αττικού 12Α, 
Μαρούσι, 15124,
Τηλ.:
210 9476000
E-mail: 
maria.koukadaki@ceg.gr
Web address:
www.coralenergy.gr

SOCIAL MEDIA

 /ShellSmartClubGreece
 /shellsmartclubgreece

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Shell Licensee Countries 
2019: BEST CUSTOMER EXPE-
RIENCE WINNER 

• Περιοδικό AUTO TΡΙΤΗ: 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΡΚΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
2021

• Franchise Business 2020: 
BEST MASTER FRANCHISE

• Franchise Business 2021: 
BEST INTERNATIONAL EX-
PANSION

• Energy Mastering Awards 
2019: GOLD

• Health & Safety Awards 2019: 
GOLD

https://www.facebook.com/ShellSmartClubGreece/
https://www.youtube.com/channel/UCO_GflrI0PT6xCOiqTzERNQ


https://www.coralenergy.gr/
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JYSK ΑΕ

Καλωσήρθατε στη JYSK
H JYSK είναι μία παγκόσμια εται-
ρεία καταστημάτων λιανικής που 
προσφέρει εξαιρετικές προσφορές 
σε είδη ύπνου και είδη σπιτιού. 
Ο ιδρυτής της JYSK, Lars Larsen, 
άνοιξε το πρώτο κατάστημα JYSK 
στο Aarhus της Δανίας το 1979. Σή-
μερα η JYSK διαθέτει ένα δίκτυο με 
περισσότερα από 3.000 καταστη-
μάτα σε 51 χώρες και απασχολεί πε-
ρισσότερους από 25.000 εργαζόμε-
νους σε όλο τον κόσμο. 
Το πρώτο κατάστημα JYSK άνοιξε 
στην Ελλάδα το 2015. Σήμερα το δί-
κτυό μας μετρά 43 καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ οι γρήγοροι 
ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να 
συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια 
με τα εγκαίνια ακόμα περισσότερων 
καταστημάτων. Τη χρονιά 2021 το 
Ινστιτούτο Top Employers βράβευσε 
τη JYSK Ελλάδος με τον τίτλο του 
“Κορυφαίου Εργοδότη”, αναδεικνύ-
οντας τη στρατηγική της JYSK σε 
σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
αλλά και τη σκανδιναβική κουλτού-
ρα και τις Αξίες της JYSK, οι οποίες 
είναι ορατές σε κάθε δραστηριότη-
τα του οργανισμού.
Το όραμα και η φιλοδοξία μας είναι 
να είμαστε η πρώτη επιλογή των πε-

λατών και για να το πετύχουμε αυτό 
χρειαζόμαστε την καλύτερη ομάδα!
Αυτός είναι και ο λόγος που εστιά-
ζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, 
καθώς θέλουμε να προσφέρουμε 
στους εργαζόμενους ένα εξαιρετι-
κό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο 
μπορεί κανείς να συναντήσει ευκαι-
ρίες προσωπικής και επαγγελματι-
κής εξέλιξης. 
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
τα εσωτερικά εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα, τα οποία έχουν ως 
στόχο να προετοιμάσουν τους ερ-
γαζόμενους με προοπτική εξέλιξης, 
για το επόμενο επαγγελματικό τους 
βήμα στη JYSK. 
Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
είναι και το Store Managers Trainee 
Program (SMT) το οποίο προετοι-
μάζει και εκπαιδεύει τους μελλοντι-
κούς διευθυντές καταστημάτων. Το 
SMT αποτελείται από 5 Εκπαιδευτι-
κές Ενότητες, έχει διάρκεια 1 έτους, 
ενώ οι συμμετέχοντες μπορεί να εί-
ναι είτε εργαζόμενοι στη JYSK, είτε 
εξωτερικοί υποψήφιοι. 

Είσαι φιλόδοξος και σου αρέσουν οι 
προκλήσεις; Γίνε μέλος της ομάδας 
μας τώρα!

“Bring Dedication.
Meet Possibilities”. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο
Χρονολογία έναρξης: 
Ίδρυση της εταιρείας  
στη Δανία το 1979.  
Έναρξη στην Ελλάδα το 2015
Αριθμός εργαζομένων: 
400 (Στην Ελλάδα)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Χρύσανθου Τραπεζούντος 29, 
Ελληνικό 16777
Τηλ.:
211 1089800
E-mail: 
hrgreece@jysk.com
Web address:
www.jysk.gr
https://job.jysk.gr

SOCIAL MEDIA

 /JYSK.gr
 /jyskgr
 /company/jysk
 / user/JYSKfilm

ΒΡΑΒΕΙΑ

www.facebook.com/JYSK.gr
https://www.instagram.com/JYSKgr/
https://www.linkedin.com/company/jysk/
https://www.youtube.com/channel/UC3QpKE1XKv9no9tq8pJNzXA
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ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Η εταιρεία μας 
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ είναι η κορυφαία 
αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών ειδών στην Ελλάδα. Eίναι μέ-
λος του ευρωπαϊκού ομίλου Dixons 
Carphone, ενός εκ των κορυφαίων 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών και 
προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, 
απασχολώντας πάνω από 54.500 ερ-
γαζομένους. Το δίκτυο της εταιρείας 
αποτελείται από 93 φυσικά καταστή-
ματα σε όλη την Ελλάδα και το ολο-
κληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα 
(www.kotsovolos.gr). Προσφέρει μια 
σειρά χρήσιμων υπηρεσιών μέσω 
του ολοκληρωμένου συστήματος 
Κ-Plus όπως η ολοκληρωμένη υπο-
στήριξη όλων των συσκευών, η επι-
σκευή και η συντήρηση, η παράδοση 
και η εγκατάσταση, καθώς και πολ-
λές άλλες υπηρεσίες που αφορούν 
προϊόντα τεχνολογίας. Επιπλέον, η 
εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυ-
ξη Omni-Channel πώλησης, μέσω 
των Franchise καταστημάτων και των 
δραστηριοτήτων πώλησης σε B2B 
πελάτες, Telesales και Ε-commerce. 

Οι άνθρωποί μας 
Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμη της 
εταιρείας και αναζητάμε να: 
• έχουν πάθος για τους Πελάτες μας 
• είναι υπεύθυνοι 
• λειτουργούν άριστα 
• είναι ακέραιοι και αξιόπιστοι 

•  επιτυγχάνουν αποτελέσματα μέσω 
ομαδικού πνεύματος και αλληλο-
σεβασμού 

•  είναι καινοτόμοι και να ενθαρρύνουν 
κάθε τι καινούργιο που έχει αξία. 

Στην Κωτσόβολος επενδύουμε στη 
συνεχή εκπαίδευση των εργαζομέ-
νων μας. Μέσω των προγραμμάτων 
«ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ACADEMY» καθοδη-
γούμε τους ανθρώπους μας και πα-
ρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες που χρειάζονται ώστε 
να αναλάβουν υψηλότερους και πιο 
απαιτητικούς ρόλους. Σε συνεργασία 
με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα σχεδιάζονται δια-
φοροποιημένες «διαδρομές» εκπαί-
δευσης για όλους τους ανθρώπους 
μας. Στόχος μας να αναδεικνύεται το 
ταλέντο όλων και να δίνονται ευκαι-
ρίες εξέλιξης. Η καινοτομία είναι το 
πάθος μας, σχεδιάζουμε το αύριο, και 
εδώ και 71 χρόνια, φέρνουμε πρώτοι 
τις τεχνολογικές εξελίξεις για μία 
καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η καθημε-
ρινή μας πρόκληση, να κάνουμε τη 
διαφορά, ώστε όλοι μας να είμαστε 
μέρος αυτής της εξέλιξης. Αν πιστεύ-
ετε ότι έχετε τα χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων μας και θέλετε να ανακα-
λύψετε νέες ευκαιρίες στην εταιρεία 
μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
career.kotsovolos.gr και την ενότη-
τα «Κ-αριέρα» και... Be part of the 
evolution! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο
Χρονολογία έναρξης: 
1950
Αριθμός εργαζομένων: 
2.700 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Μαρίνου Αντύπα 90,
Νέο Ηράκλειο, 14121
Τηλ.:
210 2899999
E-mail: 
hr@kotsovolos.gr
Web address:
corporate.kotsovolos.gr

SOCIAL MEDIA

 /Kotsovolos
 /kotsovolos
 / company/dixons-south-east-

europe
 / kotsovolos_greece

ΒΡΑΒΕΙΑ

• HR Awards 2017, 2020
• Influencer Marketing Awards 

2019, 2020
• BITE Awards 2020
• Event Awards 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
• ERMIS Awards 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020
• Famous Brands 10ετίας 

(2008-2017)

https://corporate.kotsovolos.gr/
https://www.facebook.com/Kotsovolos/
https://www.youtube.com/channel/UCxC5imIV6SNEPuDy8YgIZNw
https://www.linkedin.com/company/dixons-south-east-europe/
https://www.instagram.com/kotsovolos_greece/
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T: 210 3542500 T: 211 2006400

T: 2311 990400 T: 2411 222400

Εμείς #eimaste_mesa 
σε μία ομάδα leaders 

που λειτουργούν ομαδικά με 
σεβασμό και εμπιστοσύνη.

Εσύ #eisai_mesa 
για μια πρωτόγνωρη 

επαγγελματική εμπειρία;

LEROY MERLIN

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
Με ένα τεράστιο δίκτυο καταστη-
μάτων LEROY MERLIN σε 15 χώρες 
παγκοσμίως, είμαστε πλέον ανα-
γνωρισμένοι ως οι ειδικοί στην Ανα-
καίνιση και τη Βελτίωση της κατοικί-
ας. Η LEROY MERLIN είναι μέλος του 
γαλλικού Ομίλου Adeο, o οποίος κα-
τέχει 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 Κύ-
πρου ιδρύθηκε το 2005. Σήμερα, δι-
αθέτει 8 καταστήματα, 7 στην Ελλά-
δα και 1 στην Κύπρο, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε κα-
τασκευή, ανακαίνιση ή και βελτίωση 
οποιουδήποτε χώρου, στην καλύτε-
ρη τιμή της αγοράς. 

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ... ΑΞΙΖΟΥΝ!
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αξίες για 
εμάς. Αποτελούν τη βάση της κουλ-
τούρας 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  

διαμόρφωση του Οράματος της εται-
ρείας, μοιράζοντας τις απόψεις, την 
τεχνογνωσία και τις δεξιότητές του, 
με σκοπό τη δημιουργία μιας εταιρεί-
ας 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 κουλ-
τούρα καθοδήγησης. 
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην 
εκπαίδευση και την ανάπτυξη των 
ανθρώπων μας. Χτίζουμε μια κουλ-
τούρα αυτοβελτίωσης και διαρκούς 
μάθησης εκπαιδεύοντας τους συ-
νεργάτες 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 το-
πικές κοινότητες στις οποίες βρίσκο-
νται τα καταστήματά μας, με λύσεις 
βελτίωσης των κατοικιών όσων χρει-
άζονται αξιοπρεπή κατοικία.

#eisai_mesa για μια συναρπαστική 
νέα σταδιοδρομία;
Κάνε το επόμενο βήμα και έλα στην 
ομάδα μας! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Ελληνική Εταιρεία 
Ιδιοκατασκευών
Χρονολογία έναρξης: 
2005
Αριθμός εργαζομένων: 
1.300 στην Ελλάδα και την Κύπρο 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι
Τηλ.:
210 6256200
Web address:
www.leroymerlin.gr

SOCIAL MEDIA

 Leroy Merlin
    Leroy Merlin Greece
   Leroy Merlin Cyprus

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.linkedin.com/company/leroy-merlin
https://www.facebook.com/leroymerlingreece/
https://www.facebook.com/leroymerlincyprus/
https://www.instagram.com/leroymerlingreece/
https://www.instagram.com/leroymerlincyprus/
https://www.youtube.com/channel/UCaMdeikqLULUDi5XYbLGTGQ
https://www.youtube.com/channel/UCXnqJ0UkRNo6L-QBu47c_TA
https://gr.pinterest.com/leroymerlingreece/
https://www.facebook.com/leroymerlingreece/
https://www.facebook.com/leroymerlincyprus/
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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 

SOCIAL MEDIA

 /mymarket.gr
 /mymarketgr
 /metrocashandcarry.gr
 /mymarketgr
 /company/metro-aebe-greece

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.metro.com.gr/Home
https://www.facebook.com/mymarket.gr/
https://www.instagram.com/mymarketgr/?hl=el
https://www.facebook.com/metrocashandcarry.gr/
https://www.instagram.com/mymarketgr/?hl=el
https://gr.linkedin.com/company/metro-aebe-greece
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PRAKTIKER HELLAS ΑΕ

Η εταιρεία μας
Είμαστε το Νo. 1 Ελληνικό Δί-
κτυο καταστημάτων DIY & Home 
Improvement, που εκπαιδεύει 
τους καταναλωτές στη φιλοσο-
φία «Φτιάξ’ το μόνος σου» (Do-it-
Yourself) από το 1991. Με μια πορεία 
περίπου 30 χρόνων, έχουμε εξελίξει 
το δίκτυό μας σε one-stop-shop για 
είδη σπιτιού και κήπου, προσφέρο-
ντας σε όλους τους πελάτες μας 
αγοραστικές εμπειρίες κορυφής. 
Με την ομάδα των 1.600 εργαζομέ-
νων μας, το ταχέως αναπτυσσόμενο 
e-shop, το εξειδικευμένο τμήμα b2b 
και το πανελλαδικό δίκτυο 16 κατα-
στημάτων μας, συνολικής έκτασης 
100.000 τ.μ., εργαζόμαστε καθη-
μερινά για να προσφέρουμε ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις 
με 50.000 προϊόντα σε περισσότε-
ρους από 6.000.000 πελάτες μας 
ετησίως. Από τον Απρίλιο του 2014, 
αποτελούμε μέλος του κορυφαίου 
καναδικού ομίλου Fairfax Financial 
Holdings Limited. 
Με σκοπό οι πελάτες μας να απο-
λαμβάνουν άριστη και προσωπο-
ποιημένη εξυπηρέτηση, θέτουμε ως 
προτεραιότητά μας τις ξεχωριστές 
τους ανάγκες και εξελισσόμαστε 
καθημερινά, αναβαθμίζοντας διαρ-
κώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας. Συνεχίζουμε τη δυναμική μας 
παρουσία και πορεία στην ελληνι-

κή αγορά, επιδιώκοντας τη συνεχή 
υποστήριξη των ανθρώπων μας, 
την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των 
πελατών μας, την οικονομική και 
κοινωνική μας συνεισφορά και την 
εδραίωσή μας ως εργοδότης πρώ-
της επιλογής.

Oι άνθρωποί μας
Κάθε εργαζόμενος αποτελεί έναν 
κρίκο στην αλυσίδα της εταιρείας, 
συμμετέχοντας στην επίτευξη του 
συνολικού αποτελέσματος. Στην 
Praktiker Hellas προσφέρουμε ένα 
περιβάλλον εργασίας που δίνει ευ-
καιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
σε όλους. Επενδύουμε συνεχώς 
στην εκπαίδευση των εργαζομένων 
μας, διαθέτουμε συστήματα αμοι-
βών που επιβραβεύουν την ομαδι-
κή επίτευξη στόχων και την ατομική 
εξέχουσα απόδοση, ενώ παράλληλα 
προσφέρουμε παροχές τόσο για 
τους ίδιους τους εργαζομένους μας 
όσο και για τις οικογένειές τους. 
Τέλος, ενισχύουμε το θετικό εργα-
σιακό κλίμα μέσα από πολλαπλές 
δράσεις στις οποίες συμμετέχουν 
οι εργαζόμενοί μας όπως αθλητικές 
δράσεις, εορτασμοί και εσωτερικές 
εκδηλώσεις, δράσεις team building 
με κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πρόσημο, τουρνουά σκάκι-τάβλι, 
καθοδήγηση από ειδικούς για καλή 
σωματική και ψυχική υγεία κ.ά. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο
Χρονολογία έναρξης: 
1991
Αριθμός εργαζομένων: 
1.600 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Πειραιώς 176, 177 78, Ταύρος
Τηλ.:
210 3493215
210 3493218
E-mail: 
hrgreece@praktiker.gr
Web address:
www.praktiker.gr

SOCIAL MEDIA

 /praktikerhellas
 /c/PraktikerHellasOfficial
 /company/praktiker-hellas
 /praktiker_hellas

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Best Workplaces Hellas 2018
• Best Workplaces Europe 

2018
• Superbrands 2018–2019
• Sales Excellence Awards 2019 

& 2020
• Peak Awards 2019 & 2020
• Social Media Awards 2019 & 

2020

https://gr.linkedin.com/company/praktiker-hellas
https://www.facebook.com/praktikerhellas/
https://www.youtube.com/channel/UC9661rcK9sUoTdzBxXKhJpQ
https://www.instagram.com/praktiker_hellas/?hl=el
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Atos Greece

Atos Greece is an international R&D 
hub, employing approximately 300 
engineer professionals. We operate 
in an agile setup, as a global orga-
nization to ensure fast turnaround 
for top-quality products, solutions, 
and services. Aspiring to be a glob-
al technology champion, we set a 
reference in patents and innovation. 
We believe that bringing people, 
technology and business together is 
the way forward.
People are our most precious asset. 
“We Are Atos” initiative focuses on 
our employees’ experience through 
five key areas:
Diversity & Inclusion, Social Value, 
Wellbeing, Life@Work, Customer 
Experience

During the unexpected situation 
of COVID-19, Atos has responded 
quickly and effectively to ensure 
safety and uninterrupted work. What 
we did?
•  Telework was already an option 

for us. Having the ability and 
mentality to WfH embedded 
in our culture, allowed us to be 
ready since day one. Even before 
the first lockdown, most of our 
employees started WfH. 

•  Being proactive running stress 
tests, before lockdown, our IT 

department worked hard, ensur-
ing remote access in every plat-
form, system, and data base. A 
180.000€ investment was made 
to upgrade the equipment of our 
people with 145 monitors and 164 
laptops, all delivered to every-
one’s homes.

•  During homeschooling, we do-
nated laptops to the parents to 
cover children’s needs for virtual 
classes.

•  Tips and hints: Setting our work-
life balance and wellbeing as a 
top priority we are sending fre-
quent communication with up-
dates and guideline. 

•  CSR: Staying true to our values 
never stopped being a priority. 
We decided to turn all our CSR 
initiatives and events virtual
•  Fitness and exercise sessions
•  Mindfulness and holistic 

health sessions
• Donation bazaars
•  Innovation week celebration 

building our technological 
journey and honor our tal-
ents’ ideas

•  #YourHR Time. Meetings with 
HR focusing on topics such 
as WfH in lockdown, effective 
communication, time-man-
agement etc.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Design, Support & Integration 
Services of Software Systems
Χρονολογία έναρξης: 
1964
Αριθμός εργαζομένων: 
295

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
L.Irakleiou 455, Irakleio Attikis
E-mail: 
maria-eleni.pouli@atos.net
Web address:
atos.net/en

SOCIAL MEDIA

 /Atos
 /atos
 /company/atos

ΒΡΑΒΕΙΑ

•  Great Place to Work® Certifi-
cation December 2020- No-
vember 2021

•  Great Place to Work® Certi-
fication March 2020-March 
2021

•  Bronze HR Award 2020: 
"Welcome Back Mommy" 
Best Workplace Diversity 
Strategy

•  Bronze HR Award 2019: "We 
are Atos Gender Diversity, 
Hackathon Implementation", 
Best Workplace Diversity 
Strategy

•  Gold HR Award 2018: "Digital 
Expert Community", Best 
Talent Management Strategy 
and Initiative

https://atos.net/en/
https://www.facebook.com/Atos/
https://twitter.com/atos?lang=el
https://fr.linkedin.com/company/atos
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Code4Thought

Code4Thought is a technology com-
pany with a unique purpose, to render 
technology transparent, for large-
scale software systems and AI models. 
Our vision is to help people trust 
technology, so we support organiza-
tions in creating and using technol-
ogy in a sustainable and responsible 
way either from a technical or a hu-
man point of view.

We pursue our vision through:
• Technology with a global reach 
• International partnerships
•  Growth via innovation and value 

creation
• Ability to build niche expertise
• People-first mentality

Our team consists of Software, Ma-
chine-Learning and DevOps Engi-
neers and has the ability to provide 
high-end consulting services and 
conduct R&D activities, combined 
with commercial product develop-
ment. We deeply believe in:
-  Modesty: “underpromise, over-

deliver” is our motto
-  Openness: we are accessible and 

transparent 
-  Respect: the only way to treat 

everyone and everything
-  Constant improvement and 

learning: it’s all about being bet-
ter than yesterday

We are a bit nerdy, but fun and we 
like to imagine the future and how 
we can make it better. We are grow-
ing in many directions, so we are 
constantly looking for people that 
are inspired by the same things and 
want to join.

AI advisory
We want to help society addressing 
the challenges imposed by automat-
ed decision making technology. For 
that reason, we are developing the 
PyThia technology that will ensure 
AI/ML systems are Fair, Accountable 
and Explainable.

Our team aims to advise compa-
nies worldwide, as to what are the 
best-practices for setting up the 
proper processes and infrastructure, 
that will ensure their AI is Responsi-
ble and can be Trusted.

Software Engineering Advisory
Furthermore, we analyze and evalu-
ate large-scale enterprise software 
systems in collaboration with Soft-
ware Improvement Group, enabling 
organizations to address IT-related 
flaws at the root and manage as-
sociated risks and costs. Our solu-
tions aim to improve application 
health in all stages of the software 
lifecycle.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Software Engineering Consulting 
Services
Χρονολογία έναρξης: 
2018
Αριθμός εργαζομένων: 
9 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κεντρικό: 
Λευκωσίας 37, Πάτρα, 26441
Παράρτημα:
Αιόλου 73, Αθήνα, 10551
E-mail: 
people@code4thought.eu
Web address:
www.code4thought.eu

SOCIAL MEDIA

 /code4thought.eu
 /company/code4thought
 / code4thought 
 / Code4Thought

https://twitter.com/code4thoughte?lang=el
https://www.linkedin.com/company/code4thought
https://www.youtube.com/channel/UCP3oKs3SLXJTBdBlps27tmw
https://medium.com/code4thought
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Dialog Semiconductor

Dialog Semiconductor is a world 
leading provider of low-power, ad-
vanced mixed signal integrated cir-
cuits (ICs). Our products support a 
wide range of applications, includ-
ing some of the world’s most recog-
nisable products. Our semiconduc-
tor-based solutions are offered as 
standard, configurable and custom 
products and empower customers 
to develop the next generation of 
devices that are enhancing consum-
er product functionality, accelerat-
ing the pace of innovation and pow-
ering the smart connected future.
 
Why join us?
We recruit globally for the most tal-
ented people, identify centers of en-
gineering talent and build our busi-
ness around them. We operate from 
over 30 locations in 15 countries 
and our global workforce continues 

to increase with diverse talent. We 
have office locations in Athens and 
Patras that we are looking to grow, 
and have job opportunities within 
our Software Engineering, Hardware 
Engineering and IT teams. We are 
also building a new Software team 
to support our Automotive Business 
Group in Athens. We have an open 
approach to flexible working and 
welcome a conversation to discuss 
individual needs to work in our team. 
Dialog has consistently invested a 
healthy percentage of its revenue 
into R&D, to ensure our technology 
offering remains competitive, attrac-
tive and forward focused.

Our growing customer base appre-
ciates that we provide flexible and 
dynamic support, world-class inno-
vation, and the assurance of working 
with an established business partner.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
IT, Engineering
Χρονολογία έναρξης: 
1985
Αριθμός εργαζομένων: 
2.300

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Location Athens
Achilleos 8 & Lamprou Katsoni
Kallithea Athens, 176 74, Greece
Location Patras
N.E.O. Patron – Athinon 15
Patra 264 41, Greece
E-mail: 
recruitment@diasemi.com
Web address:
www.dialog-semiconductor.com



https://www.dialog-semiconductor.com/
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Info Quest Technologies

Ξεκινήσαμε το 1981 εμπνεόμενοι 
από τις τεράστιες προοπτικές που 
διαβλέπαμε να ανοίγονται με τους 
προσωπικούς υπολογιστές και επί 40 
χρόνια πρωταγωνιστούμε στις εξελί-
ξεις, φέρνοντας τις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες στη χώρα μας-υπολο-
γιστές, δίκτυα, κινητή τηλεφωνία, 
Internet, Cloud, ΙοΤ. Παράλληλα, με 
επιτυχημένες επιχειρηματικές πρω-
τοβουλίες δημιουργήσαμε τον Όμιλο 
Quest, έναν από τους μεγαλύτερους 
Ελληνικούς Ομίλους, με παρουσία σε 
νευραλγικούς τομείς της οικονομίας.
Σήμερα εξελισσόμαστε συνεχώς συμ-
βάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση:
•  Είμαστε ο μεγαλύτερος διανομέ-

ας προϊόντων ICT 
•  Επενδύουμε δυναμικά στο Cloud. 

Συγκαταλεγόμαστε στους μεγαλύ-
τερους συνεργάτες της Microsoft, 
εστιάζοντας σε λύσεις Modern 
Workplace, Process Automation, & 
Secure Infrastructure (Μ365/Azure)

•  Πιστεύουμε στο e-commerce και 
αναπτύσσουμε το www.you.gr

•  Διαμορφώνουμε τον νέο δια-
συνδεδεμένο κόσμο, συνεργα-
ζόμενοι με τη Xiaomi και άλλους 
πρωτοπόρους κατασκευαστές.

Η δύναμή μας, οι άνθρωποί μας
Είμαστε μία ομάδα που μοιραζόμα-
στε το ίδιο όραμα, αρχές και αξίες. 
Καινοτομία, ομαδικότητα, πρω-

τοβουλία, αξιοκρατία, σεβασμός, 
συνεχής βελτίωση, διαμορφώνουν 
την κουλτούρα μας. Επιδίωξή μας 
είναι να αποτελούμε διαχρονικά ένα 
σπουδαίο Οργανισμό για να εργά-
ζεται κάποιος και να ευημερεί, προ-
σφέροντας προοπτικές, ικανοποίηση 
και υπερηφάνεια σε κάθε εργαζόμε-
νο που θέλει να δημιουργεί αξία με 
τη χρήση της τεχνολογίας. 
 
Με το βλέμμα στην κοινωνία
Γνωρίζουμε καλά πως μια επιχεί-
ρηση ευημερεί όταν ευημερεί η 
κοινωνία στην οποία δραστηριο-
ποιείται. Γι’ αυτό, εφαρμόζουμε και 
σχεδιάζουμε λύσεις που μειώνουν 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βρι-
σκόμαστε κοντά στους νέους, προ-
σφέροντας υποτροφίες, πρακτική 
άσκηση και προγράμματα ενίσχυ-
σης ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλ-
ληλα, υλοποιούμε σημαντικές δρά-
σεις που διασυνδέουν την ψηφιακή 
τεχνολογία με την εκπαίδευση και 
υποστηρίζουμε ΜΚΟ.
 
Η αποστολή μας
Συνεχίζουμε την επιτυχημένη πο-
ρεία μας, με ενθουσιασμό για τις 
προοπτικές που ανοίγονται εμπρός 
μας, προσηλωμένοι στην αποστολή 
μας να μετατρέπουμε την τεχνολο-
γία σε εφαλτήριο εξέλιξης και προ-
όδου για την κοινωνία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
ICT, Mobility & IoT Προϊόντα και 
Υπηρεσίες
Χρονολογία έναρξης: 
1981
Αριθμός εργαζομένων: 
345 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Αργυρουπόλεως 2Α, 17676 
Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.:
211 9994000
E-mail: 
hr@info.quest.gr
Web address:
www.infoquest.gr

SOCIAL MEDIA

 /InfoQuestTechnologies
 /company/info-quest
 / c/infoquest

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://el-gr.facebook.com/InfoQuestTechnologies/
https://gr.linkedin.com/company/info-quest
https://www.youtube.com/channel/UCpGHrZE80x5eB9J-chQ0v9Q


https://www.infoquest.gr/
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INTRASOFT International

INTRASOFT International is a leading 
European IT Solutions and Services 
Group, with strong international 
presence and expertise, a team of 
2,200+ highly skilled professionals, 
representing over 50 different na-
tionalities and mastering more than 
30 languages, operating in 13 coun-
tries. Our expertise and strength lie 
in our proven capacity and success-
ful track record in undertaking and 
delivering, complex, mission - criti-
cal projects. 
More than 500 organizations (Eu-
ropean Institutions, Private & Public 
sector) in over 70 countries world-
wide have chosen our company's 
products, services and solutions to 
fulfill their business needs. 
#IntrasoftPeople have developed 
the ability to combine their techni-
cal expertise with thorough under-
standing of each customer’s individ-
ual business needs. The company 
consists of a highly skilled, efficient 
and flexible human resources base, 
with deep experience in Software 
Development, System integration, 
IT consulting, Big Data and Analyt-
ics. Τalent acquisition is our top 
priority and we are proud to attract 
the best talent! 
We are committed in long-term de-
velopment of #IntrasoftPeople, of-

fering them scope for variety, along-
side personal and career growth. We 
have achieved that by introducing 
clear and structured career paths, 
and a Performance Enablement 
model focusing on personal devel-
opment and career advancement, 
while offering opportunities for job 
rotation and international mobility. 
We have established a continuous 
learning culture, where learning 
happens for everyone, everyday. 
We use a Learning Management 
Cloud application integrated with 
Udemy for Business, to provide an 
infinite amount of learning oppor-
tunities, ranging from technology 
stacks to business and soft skills. Our 
new digital learning model is based 
on microlearning and/or blended 
learning, encouraging individuals 
to take ownership of how they ap-
proach their career development, 
and how they prepare for upcoming 
challenges. 
Within 2020, we welcomed more 
than 450 new employees in Greece, 
and we are actively seeking for in-
spired and enthusiastic IT profes-
sionals for our Tech-Hubs in Athens, 
Thessaloniki and Patras. 
Let us join you! Be part of INTRA-
SOFT International’s constantly 
growing family! #LetUsJoinYou

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
IT Solutions & Services
Χρονολογία έναρξης: 
1996
Αριθμός εργαζομένων: 
2,200+ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
19km Markopoulou – Paianias 
Avenue
Τηλ.:
210 6876400
E-mail: 
info@intrasoft-intl.com
Web address:
www.intrasoft-intl.com

SOCIAL MEDIA

 /INTRASOFT International
 /intrasoft_int
 /INTRASOFT International
 /intrasoftinternational
 /intrasoft_int

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.linkedin.com/company/intrasoft-international
https://www.instagram.com/intrasoft_int/?hl=el
https://open.spotify.com/user/adzwlxlamtizai5nlrj1cw7is?si=poYp6aRxQYGU6eu888w6ug&nd=1
https://www.youtube.com/channel/UCdrYv8EF67eJHqA_r5J1iJg
https://twitter.com/intrasoft_int?lang=el


https://intrasoft-intl.jobs.net/


148 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

NEUROPUBLIC A.E.

H NEUROPUBLIC Α.Ε. είναι μία πρω-
τοποριακή εταιρεία Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας που εξειδικεύεται 
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε 
Web και Cloud περιβάλλον.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
στους τομείς της γεωργίας, των τη-
λεπικοινωνιών, της αμυντικής και 
αεροδιαστημικής βιομηχανίας, της 
παρατήρησης γης, της μηχανογρά-
φησης οργανισμών του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα και της ψηφι-
ακής τεκμηρίωσης. Διαθέτει μεγά-
λη εμπειρία και εξειδίκευση στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
πληροφορικής και τεχνολογιών για 
τον αγροδιατροφικό τομέα.

Κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της 
Γεωργίας, παρέχοντας ευρεία γκάμα 
τεχνολογικών υπηρεσιών για τον ιδι-
ωτικό και τον δημόσιο τομέα. Επεν-
δύει σημαντικά ποσά στον τομέα 
Έρευνας & Ανάπτυξης, εστιάζοντας 
στην ανάπτυξη του πρωτοπορια-
κού συστήματος ευφυούς γεωργίας 
gaiasense με στόχο την ψηφιοποίηση 
και την αναμόρφωση της γεωργικής 

παραγωγής στην Ελλάδα.

Η NEUROPUBLIC έχει δημιουργήσει 
την πρώτη και μοναδική υποδομή 
μεγάλης κλίμακας Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (Internet of Things) 
στην Ελλάδα, με χιλιάδες ασύρμα-
τους αισθητήρες δικής της σχεδία-
σης και κατασκευής εγκατεστημέ-
νους στην αγροτική γη.

Απευθύνεται σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις της Ελληνικής και της 
διεθνούς αγοράς. Περισσότεροι 
από 800.000 τελικοί χρήστες στους 
τομείς της γεωργίας και της δημό-
σιας διοίκησης χρησιμοποιούν με 
επιτυχία τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες της.

Σημαντικός παράγοντας για την υγιή 
ανάπτυξη της NEUROPUBLIC είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό της. Η επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εργαζομέ-
νων της, η αναζήτηση νέων ικανών 
επαγγελματιών και η συνεχής επέν-
δυση σε νέα τεχνολογικά εργαλεία 
είναι προτεραιότητές της προσφέ-
ροντας ανταγωνιστικούς μισθούς, 
σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσό-
μενο περιβάλλον εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Πληροφορικής
Χρονολογία έναρξης: 
2003
Αριθμός εργαζομένων: 
104 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Μεθώνης 6 Πειραιάς, ΤΚ 185 45 
Τηλ.:
210 4101010
E-mail: 
info@neuropublic.gr
Web address:
www.neuropublic.gr

SOCIAL MEDIA

 /neuropublic
 /company/neuropublic-s-a-
 /neuropublic

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://el-gr.facebook.com/neuropublic
https://gr.linkedin.com/company/neuropublic-s-a-
https://twitter.com/neuropublic?lang=el
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New SIA Greece Single Member S.A.

ABOUT THE GROUP

An international network of 
highly qualified specialists and 
infrastructures. Every day withdrawals 
are made from ATMs, prepaid cards 
are used for online purchases, credit 
transfers are available and money is 
sent via smartphone. Every day, all 
this is possible thanks to SIA. 

SIA - a subsidiary of CDP Equity - 
is European leader in the design, 
creation and management of 
technology infrastructures and 
services for Financial Institutions, 
Central Banks, Corporates and 
the Public Sector, in the areas of 
Card & Merchant Solutions, Digital 
Payment Solutions and Capital 
Market & Network Solutions. SIA 
Group provides its services in 
50 countries, and also operates 
through its subsidiaries in Austria, 
Czech Republic, Croatia, Germany, 
Greece, Hungary, Romania, Serbia, 
Slovakia, and South Africa. The 
company also has branches in 
Belgium and the Netherlands and 
representation offices in the UK and 
Poland. The Group currently has 
over 3,550 employees.

To get in touch with us visit  
www.sia.eu/jobs and send us your CV.

TO WORK AND LIVE AT SIA 

At SIA, people are at the center, 
with constant attention to their 
professional and personal growth. 
SIA and work Projects and activities 
to improve constantly the way 
of working at SIA, to grow in 
professionalism and to bring out and 
spread the behaviors and practices 
of excellence. 

IN SIA TO GROW 

We are looking for people who want 
to develop their skills and take on 
new responsibilities. Orientation 
towards results and customer 
satisfaction, the desire to take up 
challenges, an aptitude for problem 
solving and continual improvement.

We focus our attention on 
finding and winning the loyalty 
of new talents, offering them the 
opportunity to join us and grow 
within a challenging, innovative 
environment, promoting paths 
of development that promote 
potential and capability, along the 
entire career path of our people.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Παροχή Υπηρεσιών  
Διαχείρισης Συναλλαγών –  
Processing Services
Χρονολογία έναρξης: 
1984
Αριθμός εργαζομένων: 
980 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
23o χλμ Αθηνών-Λαμίας,  
ΤΚ 14565, Άγιος Στέφανος
Τηλ.:
210 6244000
E-mail: 
SIAGRHumanResources@sia.eu 
Web address:
www.sia.eu/en

SOCIAL MEDIA

 /user/GruppoSIA
 /sia_pressoffice
 /company/165951
 /companies/siagroup

https://twitter.com/sia_pressoffice?lang=el
https://www.youtube.com/channel/UC9uXYkAdBiyAbvMcB1QQXQA
https://gr.linkedin.com/company/sia-s-p-a-
https://www.xing.com/pages/siagroup
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ΝΟΚΙΑ

Nokia Hellas has a presence of 30 
years in Greece giving a vote of con-
fidence to the Greek economy & la-
bor market. The company is among 
the top 100 corporations in Greece 
according to headcount and among 
the top 200 corporations in Greece 
according to revenues across all 
industries & public sector. It has a 
Global Technology Center (R&D) 
facility and is the #1 ICT R&D hub 
in Greece with more than 900 em-
ployees of 35 years average age out 
of which 80% University graduates, 
50% postgraduates and with strong 
diverse country and line manage-
ment team.

The company has a very diverse DNA 
starting initially as Nokia and then 
by acquiring Siemens Networks, Mo-
torola Networks, Alcatel Lucent and 
Bell labs. Nokia is present in all local 
mobile operators where it has sold 
most of Nokia portfolio. Currently 

building presence in governmental 
and enterprise networks and holds 
a strong collaboration with Universi-
ties and innovation institutions across 
Greece. Overall a well-recognized 
brand in the Greek ICT market, as 
proved by several awards.

At NOKIA Hellas we lead the imple-
mentation of technology edge in 
software, networks and communi-
cations. We develop and export the 
software that powers 5G for the in-
ternational market. 

Our technology stack includes cloud 
native architecture, software de-
fined networks, DevOps and end-to-
end automation. 

Being a member of NOKIA Hellas 
means that you are a member of the 
most innovative teams in the world, 
building an international career 
while working in Greece.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Τηλεπικοινωνίες
Χρονολογία έναρξης: 
1997
Αριθμός εργαζομένων: 
970

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Ανδρέα Μεταξά 15, 14564,  
Νέα Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.:
210 6253008
E-mail: 
nokia_hellas.communications@
nokia.com
Web address:
www.nokia.com

SOCIAL MEDIA

 /company/Nokia
 /NokiaGlobalCareers
 /@nokia
 /@NokiaCareers

 /Nokia

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Best Innovative action of the
year at Infocom World Con-
ference (for Athens Digital
Lab) 2018

• Nokia Networks Technology
Center Athens recognized as
Employer of Choice by Uni-
versity of Thessaly in 2015

• Nokia Hellas and TC Athens
received the R&D Award dur-
ing the 17th Infocom World
Conference 2015

https://fi.linkedin.com/company/nokia
https://www.facebook.com/nokiaglobalcareers/
https://www.instagram.com/nokia/?hl=el
https://twitter.com/nokiacareers?lang=el
https://www.glassdoor.com/nokia
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ΟΤΕ 'Ομιλος Εταιρειών

Ο 'Ομιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα 
και μία από τις τρεις μεγαλύτερες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφω-
να με την κεφαλαιοποίηση. Οι μετο-
χές του διαπραγματεύονται στο δι-
εθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου, 
ενώ στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέ-
χουν η Deutsche Telekom (47,9%) και 
το Ελληνικό Δημόσιο (5,7%). Το 2020 
απασχολούσε περίπου 11.500 εργα-
ζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 
16.000 συνολικά, προσφέροντας μια 
ευρεία γκάμα τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύ-
σεων ICT, με παράλληλη δραστηριό-
τητα στους τομείς των ναυτιλιακών 
επικοινωνιών και ακινήτων στην Ελ-
λάδα, και στην αγορά τηλεπικοινω-
νιών της Ρουμανίας.
Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής σε 
Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα και 
Δίκτυα Νέας Γενιάς, αναπτύσσει 
υποδομές που δίνουν ώθηση στην 
ελληνική οικονομία και δημιουρ-
γούν προοπτικές ανάπτυξης. Το 
2010, οι επενδύσεις έφτασαν στα 
€5 δισ., ενώ για την επόμενη τετρα-
ετία, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2 
δισ., δημιουργώντας τις υποδομές 
για την Κοινωνία των Gigabit.
Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, 
καλύτερος για όλους», η COSMOTE 
αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρ-
κα για τα προϊόντα και τις υπηρεσί-

ες του. Αποστολή της, είναι να φέρει 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε 
όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας 
να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες 
του σήμερα και παράλληλα, να χτί-
ζει ένα καλύτερο αύριο.

Οι άνθρωποί μας
Το ισχυρότερο και ανταγωνιστικό-
τερο πλεονέκτημα του Ομίλου είναι 
οι άνθρωποί του. Στελέχη με άριστη 
τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπει-
ρία, ευσυνειδησία και υπευθυνό-
τητα. Εξασφαλίζει για αυτούς ένα 
βιώσιμο, τεχνολογικά εξελιγμένο 
περιβάλλον εργασίας, καλλιεργεί 
κουλτούρα ανάπτυξης, ενθαρρύνει 
τη διαφορετικότητα, αναγνωρίζει 
την υψηλή απόδοση και προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης και κατάρτισης. Παράλληλα, 
ενισχύει τη δια-τμηματική συνερ-
γασία, την αλληλεπίδραση και την 
ανοικτή επικοινωνία, με τον πελάτη 
και την άριστη εξυπηρέτησή του πά-
ντα στο επίκεντρο. Επιπλέον, δίνει 
έμφαση σε θέματα που αφορούν 
στην ασφάλεια, υγεία και ευεξία 
των ανθρώπων του, ενεργοποιώ-
ντας ταχύτατα, όποτε χρειαστεί, 
μηχανισμούς αντιμετώπισης παντός 
τύπου disruption (π.χ. covid-19), δη-
μιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλ-
λον εργασίας, προς όφελος των πε-
λάτων και της κοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Τηλεπικοινωνιακές και 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, 
συνδρομητική τηλεόραση και 
ολοκληρωμένες λύσεις ICT 
Χρονολογία έναρξης: 
Νοέμβριος 1949
Αριθμός εργαζομένων: 
>16.000 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι 
Αττικής (κεντρικά γραφεία)
Τηλ.:
210 6377777
E-mail: 
hr@ote.gr
Web address:
www.cosmote.gr

SOCIAL MEDIA

 /cosmote
 /cosmote_greece
 /cosmote
 / company/ote-group-of- 

companies-hto

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Χρυσό Βραβείο στην 
κατηγορία Learning & Devel-
opment – Best Change Man-
agement Strategy / Initiative 
των HR Awards 2020

• Wellbeing Champion of the 
Year στα Health & Safety 
Awards 2020

• Νικητής στην κατηγορία Tel-
ecommunication στα Health 
& Safety Awards 2020

• 4 επιπλέον Χρυσά Βραβεία 
στις κατηγορίες Health & 
Safety Culture, Health & 
Wellbeing Activities, Critical 
Incident Stress Response και 
Psychosocial Risk Initiatives, 
στα Health & Safety Awards 
2020

https://www.facebook.com/cosmote/
https://www.instagram.com/cosmote_greece/?hl=el
https://twitter.com/cosmote?lang=el
https://www.linkedin.com/showcase/cosmote


https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/careers.html
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PRODYNA SE

With a unique combination of cre-
ative, innovative, and technical 
services, PRODYNA empowers cus-
tomers around the globe in their 
customer experience, digitaliza-
tion, and cloud computing strate-
gies. We design, implement, and 
operate custom software applica-
tions for mid- to large-sized enter-
prises and are committed to offer-
ing our customers innovative and 
future-proof solutions.

Speed, agility, and scalability are 
the new paradigms of software de-
velopment and are at the center of 
the PRODYNA approach. PRODYNA 
is a member of the Cloud Native 
Computing Foundation (CNCF), is a 
Certified Kubernetes Service Provid-

er (CKSP), and a Kubernetes Training 
Partner (KTP). For customer refer-
ences and project examples, please 
visit www.prodyna.com.

Spread over eight countries, fifteen 
office locations and even more pro-
ject locations, 360 employees work 
in numerous and diverse customer 
projects. Despite different cultures, 
languages or career focuses, we 
have a common vision: Bringing our 
customer’s projects to success and 
developing user-friendly software. 
We place great emphasis on close 
relationships with our customers, 
employees and partners in the open 
source environment. We associate 
the name PRODYNA with profession-
alism and dynamic. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Software Engineering/ 
IT Consultancy
Χρονολογία έναρξης: 
2000
Αριθμός εργαζομένων: 
360 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Χάλκης 7, 55535,
Πυλαία | Θεσσαλονίκη
Τηλ.:
2311821503
E-mail: 
helen.zisimopoulou@prodyna.com
Web address:
www.prodyna.com/en

SOCIAL MEDIA

 /company/prodyna
 /prodyna_greece
 /PRODYNASE?lang=de

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://de.linkedin.com/company/prodyna
https://www.instagram.com/prodyna_corporate/?hl=el
https://twitter.com/prodynase?lang=el


www.prodyna.com
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H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 
και στοχεύει στην επανένταξη και στη μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. 

H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων 
παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής ενώ παράλληλα προσφέρει 
θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 
Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 6000+ ανθρώπους, 
συμπληρώνοντας πάνω από 19500 κιλά καθαρών ρούχων.

ithacalaundry.gr

Prosvasis

Η Prosvasis ΑΕΒΕ, μέλος του Ομίλου 
SoftOne, ιδρύθηκε το 2005 και είναι 
μία από τις πιο σημαντικές ελλη-
νικές εταιρείες πληροφορικής, με 
εξειδίκευση στην παροχή ολοκλη-
ρωμένων λύσεων λογισμικού και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογι-
στικά & φοροτεχνικά γραφεία, ελεύ-
θερους επαγγελματίες και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις.

Στο δυναμικό της εταιρείας συγκα-
ταλέγονται διακεκριμένα στελέχη 
με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλ-
λει αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
των εξελίξεων του κλάδου τα τελευ-
ταία 20 χρόνια. 

H Prosvasis υποστηρίζει σήμερα ένα 
πελατολόγιο 4.500 και πλέον λογι-
στικών γραφείων, ενώ διαθέτει ένα 
ισχυρό δίκτυο συνεργατών που εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των πελατών 
της σε ολόκληρη την ελληνική επι-
κράτεια.

H εταιρεία συνδυάζει τρεις το-
μείς δραστηριοποίησης: λογισμικό, 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και υπηρε-
σίες υποστήριξης. Στο προϊοντικό 

portfolio της εταιρείας συμπεριλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων οι εφαρμο-
γές λογισμικού Prosvasis Business 
Suite, Calculus και Paycheck καθώς 
επίσης και η εξειδικευμένη βιβλιο-
θήκη ενημέρωσης Anazitisis. 

Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις 
του ψηφιακού μετασχηματισμού και 
των ελευθέρων επαγγελματιών, η 
Prosvasis παρουσίασε το 2019 την 
web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης “Prosvasis GO”. Η εφαρ-
μογή είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με τις απαιτήσεις των ηλεκτρονι-
κών βιβλίων και της πλατφόρμας 
myDATA της ΑΑΔΕ. 

Σε επιστέγασμα της πολυετούς και 
επιτυχημένης δραστηριοποίησής 
της, η Prosvasis αποτελεί από το 
2019 μέλος του Ομίλου SoftOne, 
ενός εκ των μεγαλύτερων και τα-
χύτερα αναπτυσσόμενων εταιρι-
κών σχημάτων πληροφορικής στην 
αγορά της Νοτιανατολικής Ευρώ-
πης, με ισχυρή παρουσία, διαφο-
ρετικές εταιρείες και περισσότε-
ρους από 300 εργαζόμενους σε 4 
χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, 
Βουλγαρία).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Παροχή υπηρεσιών |  
Εταιρεία Πληροφορικής
Χρονολογία έναρξης: 
2005
Αριθμός εργαζομένων: 
51 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Αχιλλέως 8, Καλλιθέα
Τηλ.:
210 3322700
E-mail: 
info@prosvasis.com
Web address:
www.prosvasis.com

SOCIAL MEDIA

 /ProsvasisSA
 /company/prosvasis-sa
 /c/ProsvasisSA/

https://el-gr.facebook.com/ProsvasisSA
https://gr.linkedin.com/company/prosvasis-sa
https://www.youtube.com/channel/UCGG8dWGIt3XIkqSGqsjwENA


H μη κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca ιδρύθηκε το 2015 
και στοχεύει στην επανένταξη και στη μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. 

H Ithaca λειτουργεί την, πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων 
παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής ενώ παράλληλα προσφέρει 
θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 
Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 6000+ ανθρώπους, 
συμπληρώνοντας πάνω από 19500 κιλά καθαρών ρούχων.

ithacalaundry.gr
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SOFTONE TECHNOLOGIES AE

Η SoftOne Technologies ιδρύθηκε 
το 2002 και δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη συστημάτων ERP/CRM, 
πρωτοποριακών cloud υπηρεσιών 
και λύσεων enterprise mobility, έχο-
ντας λάβει πλήθος βραβεύσεων και 
διακρίσεων για την καινοτομία και 
την ηγετική της θέση στην αγορά.
Με έδρα την Αθήνα, απασχολεί συ-
νολικά περισσότερους από 210 ερ-
γαζόμενους, διαθέτοντας επίσης 
γραφεία στη Θεσσαλονίκη και θυ-
γατρικές εταιρείες στο Βουκουρέ-
στι, τη Λεμεσό και τη Σόφια για την 
καλύτερη προώθηση των δραστηρι-
οτήτων της στην ευρύτερη αγορά 
της ΝΑ Ευρώπης. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία στην ελληνική και 
επιλεγμένες διεθνείς αγορές (Κύ-
προς, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερ-
βία, Αλβανία, Αγγλία), αριθμώντας 
ένα πελατολόγιο που υπερβαίνει τις 
22.000 επιχειρήσεις. Μέσα από το 
ισχυρό δίκτυο των 300+ εξειδικευ-
μένων συνεργατών της, προσφέρει 
στους πελάτες της σύγχρονες λύ-
σεις μηχανογράφησης που θέτουν 
τις βάσεις για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό κάθε επιχείρησης, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
Παρουσιάζοντας πρώτη το 2007, 
σύγχρονες υπηρεσίες μηχανογρά-
φησης βάσει του μοντέλου SaaS 
(Software as a Service), η SoftOne κα-

τέχει σήμερα την ηγετική θέση στην 
εγχώρια αγορά cloud ERP, με περισ-
σότερες από 5.000 εγκαταστάσεις.
Σε επιβράβευση της επιτυχούς της 
δραστηριοποίησης, το 2016 έγι-
νε μέλος του Ομίλου Εταιρειών 
Olympia, ενός εκ των μεγαλύτερων 
ελληνικών επιχειρηματικών ομί-
λων, με 35 χρόνια παρουσίας στην 
αγορά, 8.500+ εργαζόμενους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και τζίρο 
άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το 2019, η SoftOne ολοκλήρωσε μία 
σειρά στρατηγικών επενδυτικών κινή-
σεων που περιελάμβαναν την εξαγορά 
των Unisoft και Prosvasis, αναδεικνυό-
μενη σε έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών 
πληροφορικής με περισσότερους από 
350 εργαζόμενους, 600+ συνεργάτες 
και μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 
47.000 και πλέον πελατών.
Επενδύοντας σταθερά σε νέες τε-
χνολογίες, το 2020 υπήρξε μία από 
τις πρώτες εταιρείες λογισμικού 
που πιστοποιήθηκαν επίσημα από 
την ΑΑΔΕ ως «Πάροχος Ηλεκτρονι-
κής Τιμολόγησης».
Πρωταγωνιστώντας στις εξελί-
ξεις που αφορούν την αγορά του 
business software, προτεραιότητα 
και επιδίωξη της SoftOne αποτελεί η 
συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων που παρέχουν στις επιχει-
ρήσεις υψηλή προστιθέμενη αξία, 
σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Ανάπτυξη συστημάτων ERP
Χρονολογία έναρξης: 
2002
Αριθμός εργαζομένων: 
210 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Αχιλλέως 8, Καλλιθέα
Τηλ.:
211 1022222
E-mail: 
info@softone.gr
Web address:
www.softone.gr 

SOCIAL MEDIA

 /SoftOneTechnologies
 /soft_one
 / company/softone- 

technologies-s-a-
 /softonetechnologiesgr
 /user/SoftoneTechnologies 

ΒΡΑΒΕΙΑ
• 2011

Microsoft Partner Award
Emerging Technologies - 
Cloud ERP

• 2015
Microsoft Partner Award
Cloud ERP Solution - Sell out 
of Comfort Zone

• 2015
Greek Export Award
Top Services Company

• 2017
WITSA Global ICT Excellence 
Award
Mobile Excellence

• 2018
Business IT Excellence Award
Best ERP/CRM Solution

• 2019
Superbrands GREECE 2018-
2019
Corporate Superbrand

https://www.facebook.com/SoftOneTechnologies/
https://twitter.com/Soft_One?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://gr.linkedin.com/company/softone-technologies-s-a-
https://www.instagram.com/softonetechnologiesgr/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCdM4W9Bg4MZwV-vp6FagoCQ
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SPACE HELLAS

H SPACE HELLAS, είναι ένας δυναμι-
κός System Integrator που δραστη-
ριοποιείται στην Ελλάδα και στις διε-
θνείς αγορές. Μια Ελληνική εταιρεία 
η οποία από το 1985 βρίσκεται στο 
επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξε-
ων, προσφέροντας στην αγορά ευ-
ρεία γκάμα λύσεων και υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και ασφάλειας. Στόχος μας είναι 
να δημιουργούμε νέα δεδομένα 
στον τρόπο λειτουργίας των δυνα-
μικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσε-
ων, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λύσεις στην τεχνολογική τους ανα-
βάθμιση. Η εταιρεία μας είναι πιστο-
ποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
20000-1:2018, ISO 22301:2019, ΙSO 
14001:2015 και ISO 45001:2018.
Στην πολυετή πορεία της η Space 
Hellas, έχει συνάψει στρατηγικές 
συμφωνίες με τους μεγαλύτερους 
διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και 
έχει στο ενεργητικό της μια εντυ-
πωσιακή λίστα από success stories. 
Ως καινοτόμος εταιρεία, πρωτο-
πορεί στις νέες τεχνολογικές τά-
σεις όπως Cloud Βased Services, 
Internet Οf Things, Smart Cities, Big 
Data, Blockchain, AI, κ.α. Επεκτείνε-
ται διαρκώς με νέα επιχειρηματικά 
πλάνα, επενδύοντας στην έρευνα 
και ανάπτυξη και σε τεχνολογι-
κές λύσεις, στις οποίες προσδίδει 

προστιθέμενη αξία. Η Space Hellas 
επενδύει συνεχώς στο εξειδικευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό της, γε-
γονός που της παρέχει σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 
την τοποθετεί ανάμεσα στις πρώ-
τες επιλογές, ενός διευρυμένου και 
μακροχρόνια πιστού πελατολογίου. 
Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών από το 2000.

Καριέρα στη Space Hellas 
Στη Space Hellas έχουμε τη δική μας 
κουλτούρα και αξίζει κανείς να πάρει 
μία γεύση από αυτήν. Υπάρχει ένα δι-
αφορετικό εργασιακό περιβάλλον 
που σε εμπνέει και ταυτόχρονα σε 
σπρώχνει μπροστά, να γίνεις καλύ-
τερος και να συμβάλλεις με τη δική 
σου σφραγίδα στο εταιρικό αποτέλε-
σμα. Είμαστε μια ανθρωποκεντρική 
εταιρεία, με τις απαραίτητες δομές 
και εταιρική διακυβέρνηση που στο-
χεύει ψηλά. Το ανθρώπινο δυναμικό 
μας εργάζεται με πάθος και σεβασμό 
ως μία ομοιογενής ομάδα. Μετά από 
πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπει-
ρίας αποτελούμε ένα σημαντικό 
επαγγελματικό προορισμό για πολ-
λούς ταλαντούχους νέους της αγο-
ράς. Η Space Hellas είναι ένας χώρος 
δημιουργίας, όπου τα επαγγελματι-
κά όνειρα του καθενός μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, συμβάλλοντας 
παράλληλα στο εταιρικό όραμα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Συστήματα & Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής 
και Ασφάλειας
Χρονολογία έναρξης: 
1985
Αριθμός εργαζομένων: 
430+

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Μεσογείων 312
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ.:
210 6504100
E-mail: 
info@space.gr 
Web address:
www.space.gr

SOCIAL MEDIA

 /SpaceHellasOfficial
 /SpaceHellas
 /company/space-hellas-s.a.

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Επιχειρηματικά Βραβεία 
Χρήμα 2019: 1ο Βραβείο 
επιχειρηματικής καινοτομίας

• IMPACT Business IT Excel-
lence (BITE) Awards 2019

Gold βραβείο στην κατηγορία 
Cybersecurity για το έργο Shield
Silver βραβείο, στην κατηγορία 
Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα για 
το έργο e-crime
Silver βραβείο στην κατηγορία 
συστήματα νέας γενιάς για το 
έργο City.Risks
Silver βραβείο στην κατηγορία 
Εφαρμογές-Λύσεις για τη 
Δημόσια Διοίκηση για το πρώτο 
έργο Υβριδικού Cloud στο 
δημόσιο της Μάλτας
Silver βραβείο στην κατηγορία 
5G & νέες υπηρεσίες internet για 
το έργο 5-Genesis

https://www.facebook.com/SpaceHellasOfficial/
https://twitter.com/spacehellas?lang=en
https://gr.linkedin.com/company/space-hellas-s.a.


https://lde.tbe.taleo.net/lde02/ats/careers/v2/jobSearch?act=redirectCwsV2&cws=40&org=SPACHELL
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Uni Systems SMSA

Uni Systems provides consulting, 
design, implementation and support 
in the field of ICT integrated solu-
tions and services through opera-
tions spanning across 26 countries 
in Europe. Our journey in informat-
ics dates back in 1964, and today, 
as member of the dynamic Quest 
Group, we are one of the largest 
companies of the sector in Greece 
with expanding activities abroad, 
challenging a position among the 
most reliable ICT companies in the 
European Union and the SEE Europe-
an marketplace.

We are committed to providing 
innovative and agile solutions 
ranging from the infrastructure, to 
specialized vertical business appli-
cations and value added services 
aimed at strengthening our clients’ 
positioning within a competitive 
and ever-changing international 
environment.

We marked a growth of 15% in 
2020 with a turnover that reached 
€134m. Through our offices in 
Greece, Belgium, Luxembourg, It-
aly and Romania, and with the val-
uable support of over 900 highly 
skilled UniQue IT people, we are 

able to serve more than 700 cus-
tomers across geographies.

At Uni Systems we believe in con-
tinuous development; that we can 
reach excellence and produce sus-
tainable value through our people. 
The Uni Systems Talent Management 
program, investing in the UniQue tal-
ents of our people was designed, at 
a Group level, to identify, maintain 
and develop the top talent within 
the company.

We are proud to consider learnabil-
ity one of our main values, therefore 
our UniQue people participate regu-
larly in engaging learning activities. 
Technical trainings, leadership pro-
grams, workshops and e-learning 
courses are only a few of them.

During these challenging times, 
special emphasis and focus has 
been placed upon employee mental 
health and support. Our strong part-
nership with Hellas EAP, powered by 
“Quest by you” on a Group level, has 
allowed us to stand by all employees 
regardless of working mode (remote 
or in the office) with a 24/7 support 
line and regular informative material 
on troubling issues.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Information Technology,  
Systems Integration 
Χρονολογία έναρξης: 
1964
Αριθμός εργαζομένων: 
900+ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
19–23, Al. Pantou str.
Τηλ.:
211 9997000
E-mail: 
HR@unisystems.gr
Web address:
www.unisystems.com

SOCIAL MEDIA

 /Uni Systems SMSA
 /company/unisystems
 /UniSystemsOfficial
 /UniSystems_GR

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Cisco Data Center Architec-
tural Excellence 2019 

2. HPE Top GreenLake "As A 
Service" partner 2019 

3. Business IT Excellence 
Awards 2020, Gold 

4. ICAP True Leaders Award for 
the company's performance 
in 2019

https://www.youtube.com/channel/UCPHTBUsmseITfnjGd3LrDaw
https://gr.linkedin.com/company/unisystems
https://el-gr.facebook.com/UniSystemsOfficial/
https://twitter.com/unisystems_gr?lang=el


https://www.unisystems.com/
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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

SOCIAL MEDIA

 /WindHellas
 /wind-hellas
 /wind_hellas
 /WIND Hellas
 /windhellas

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


https://www.wind.gr/career/
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EY 

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκο-
σμίως στον χώρο των ελεγκτικών, 
φορολογικών, εταιρικής στρατηγι-
κής, συναλλαγών και συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση 
και η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουμε συμβάλλουν στην οικο-
δόμηση εμπιστοσύνης στις κεφα-
λαιαγορές και τις οικονομίες σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από 
το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γρα-
φεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ 
εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ 
(Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρι-
κή) και είναι μία από τις 31 χώρες που 
απαρτίζουν την περιοχή της CESA 
(Κεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη & Κεντρική Ασία), τη με-
γαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.

Στην EY, η δημιουργία ενός καλύτε-
ρου εργασιακού κόσμου, αποτελεί 
το θεμέλιο της εταιρικής μας κουλ-
τούρας. Η δημιουργία ενός τέτοιου 
κόσμου, ξεκινά με τους ανθρώπους 
μας και τις εξαιρετικές εμπειρίες 
που βιώνουν στην EY. Αυτές, τους 
δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύ-
ξουν την καριέρα τους, να ηγηθούν 
του επιχειρηματικού και τεχνολο-
γικού μετασχηματισμού, και να κά-
νουν τη διαφορά στις επιχειρήσεις, 

τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες 
σε όλο τον κόσμο.

Στην ΕΥ, θεωρούμε πως οι άνθρω-
ποί μας αποτελούν το πολυτιμότερο 
κεφάλαιο και την κινητήριο δύναμη 
για την επιτυχία και την εξέλιξη της 
εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τους έχουμε τοποθετήσει στο επίκε-
ντρο των επιχειρηματικών μας δρα-
στηριοτήτων, προσφέροντας σημα-
ντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
τους.

Συγκεκριμένα, μέσα από συνεχείς 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και άλλες 
πρωτοβουλίες, προσπαθούμε να 
εξοπλίσουμε τους ανθρώπους μας 
με τα κατάλληλα εφόδια, που θα 
τους βοηθήσουν να εξελιχθούν, 
τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε 
προσωπικό επίπεδο.

H ομαδικότητα, το πνεύμα συνερ-
γασίας όπως άλλωστε και το πάθος 
για μάθηση, είναι ορισμένες από τις 
κοινές αξίες των ανθρώπων που ερ-
γάζονται στην εταιρεία μας, ενώ η 
έμφαση που δίνουμε στην εκπαίδευ-
ση και στην εξέλιξή τους, μας φέρ-
νουν ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά 
μας για τη δημιουργία ενός καλύτε-
ρου εργασιακού κόσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Παροχή συμβουλευτικών – 
ελεγκτικών υπηρεσιών 
Χρονολογία έναρξης: 
στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1926
Αριθμός εργαζομένων: 
αpr. 1300 +

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 
Τηλ.:
210 2886000 
Web address:
www.ey.com/en_gr

SOCIAL MEDIA

 /EYgreece
 /ey_greece?lang=en
 /company/ernstandyoung
 /user/ErnstandYoungGlobal
 /eygreece/?hl=en

https://www.facebook.com/EYgreece/
https://twitter.com/ey_greece?lang=en
https://www.linkedin.com/company/ernstandyoung/?originalSubdomain=gr
https://www.youtube.com/channel/UChHKVJ3slPNkI1jcqIlV8vg
https://www.instagram.com/eygreece/?hl=en
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Τα τυχερά παίγνια αποτελούν ένα δυναμικό και εξελισσόμε-
νο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, η αγορά των 
τυχερών παιγνίων αποτελείται από έξι βασικούς τομείς: 

• Αριθμοπαιχνίδια 

•  Αθλητικός στοιχηματισμός και αμοιβαίο ιπποδρομιακό 
στοίχημα

• Παιγνιομηχανήματα (Video Lottery Terminals)

• Λαχεία και στιγμιαία τυχερά παίγνια 

• Καζίνο

• Διαδικτυακά παίγνια 

Εξέχουσα θέση στον κλάδο κατέχει ο ΟΠΑΠ, με παρουσία 
άνω των 60 χρόνων στην αγορά. Διαχρονικά, ο ΟΠΑΠ είναι 
μια από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη συμβολή στα έσοδα 
του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επιπλέον, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, ο ΟΠΑΠ ενσω-
ματώνει πλήρως τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις 
δραστηριότητές του και υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμ-
μα Εταιρικής Υπευθυνότητας, που εστιάζει στην Υγεία, τον 
Αθλητισμό και την Απασχόληση.
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Όμιλος ΟΠΑΠ

Γνώρισε τον ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία 
τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και 
μία από τις πλέον καταξιωμένες 
στον κλάδο της παγκοσμίως. 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 και 
δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή 
και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, 
αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχή-
ματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών 
παιχνιδιών και παιγνιομηχανημά-
των (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον 
κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των 
παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου 
Παιχνιδιού στις δραστηριότητές του.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέ-
χουσα θέση μεταξύ των πλέον κοι-
νωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προ-
γράμματος Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας, το οποίο επικεντρώνεται στην 
Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απα-
σχόληση, στηρίζει έμπρακτα και δι-
αχρονικά την ελληνική κοινωνία.
ΟΠΑΠ: Ομάδα υψηλών επιδόσεων!
Ο ΟΠΑΠ αποτελεί εργοδότη επιλο-
γής, προσφέροντας μία μοναδική ερ-
γασιακή εμπειρία σε περισσότερους 
από 1.200 εξαιρετικούς επαγγελματί-
ες, καθώς και ευκαιρίες σταδιοδρομί-
ας σε νέους εργαζόμενους της Γενιάς 
Υ και Ζ, σε ένα σύγχρονο και βραβευ-
μένο εργασιακό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες του 
Ομίλου στηρίζουν - άμεσα και έμμε-
σα - περίπου 39.900 θέσεις εργασί-
ας στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, 
εδώ και τρεις συνεχόμενες χρονιές 
(2018, 2019 και 2020), ο ΟΠΑΠ βρα-
βεύεται ως Best Workplace. 
Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η 
δημιουργία μιας ευέλικτης και δυναμι-
κής ομάδας υψηλής απόδοσης, μέσα 
από προγράμματα για την προσέλκυ-
ση ταλαντούχων νέων, την ανάπτυξη 
των ανθρώπων της και την εδραίωση 
μίας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.
Επιδεικνύοντας ευελιξία και προ-
σαρμοστικότητα στις συνθήκες που 
επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού, 
ο ΟΠΑΠ αξιοποίησε πλήρως τις δυ-
νατότητες της σύγχρονης τεχνολο-
γίας, διασφαλίζοντας την επιχειρη-
σιακή του συνέχεια και υλοποιώντας 
σημαντικά έργα, όπως η ανάπτυξη 
και η διάθεση νέων παιχνιδιών. Ταυ-
τόχρονα, με γνώμονα την υγεία και 
την ασφάλεια των ανθρώπων της, 
η εταιρεία προχώρησε στην άμεση 
και αποτελεσματική μετάβαση στο 
σύστημα της εργασίας από το σπίτι. 
Στον ΟΠΑΠ, η δέσμευση για την 
ανάπτυξη των Ανθρώπων πηγάζει 
από τις Βασικές Αξίες της εταιρεί-
ας: Διασκέδαση, Δυναμισμός, Πά-
θος και Ακεραιότητα. 
Περισσότερες πληροφορίες 
www.opap.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εταιρεία Τυχερών Παιγνίων 
Χρονολογία έναρξης: 
1958
Αριθμός εργαζομένων: 
1.255 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Αθηνών 112,  
Αθήνα, 104 42 
Τηλ.:
210 5798888 
E-mail: 
careers@opap.gr
Web address:
https://corporate.opap.gr

SOCIAL MEDIA

 /OPAPsocial
 /opapsa
 /company/opap-s.a.
 /instaopap

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ PLAY.
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114. ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

https://www.facebook.com/OPAPsocial
https://www.youtube.com/channel/UCcvFGYUzjaxlzkH7KUQmhpA
https://www.linkedin.com/company/opap-s.a./?originalSubdomain=gr
https://www.instagram.com/instaopap/


ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ PLAY.
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114. ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ. 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΩΡΕΑ ΡΟΥΧΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ. ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΝΑΔΑΣΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΔΟΜΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΧΩΡΙΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΩΡΕΑ 
ΡΟΥΧΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ. ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΔΑΣΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΧΩΡΙΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. 

www.ethelon.org | hi@ethelon.org | 2108115398

Novibet

Η Novibet δραστηριοποιείται στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχαγω-
γίας και συγκεκριμένα, διαδικτυα-
κού αθλητικού στοιχήματος και κα-
ζίνο. Με σημαντική παρουσία στην 
Ελληνική αγορά από το 2010, αλλά 
και αξιόλογη επέκταση σε απαιτητι-
κές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασί-
λειο, η Ιταλία, και άλλες, η Novibet 
τα τελευταία χρόνια έχει επανα-
προσδιορίσει το αναπτυξιακό της 
πλάνο, επενδύοντας στρατηγικά σε 
συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, της τεχνολογίας και 
προϊόντων της και καταγράφοντας 
ταχύτατη άνοδο στις προτιμήσεις 
των χρηστών GameTech υπηρεσι-
ών. Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας της 
Novibet χαρακτηρίζονται από το 
φρέσκο και ανανεωτικό ύφος της 
εταιρείας, που δε συμβιβάζεται, 
δεν παγιώνεται, είναι ευπροσάρ-
μοστη σε ειδικές προτιμήσεις, πε-
λατοκεντρική, ενώ η προσφορά της 
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τη 
ζήτηση ώστε να ανταποκρίνεται 
και να προβλέπει υφιστάμενες και 
επερχόμενες ανάγκες.

Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα 
η Novibet πρωταγωνιστεί, ως ένας 
πάροχος που επενδύει συστημα-
τικά σε καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες αποκλειστικά σε Online 
& Mobile περιβάλλον. Όραμά της 
Novibet είναι να προσφέρει την 
καλύτερη και κυρίως την πλέον 
ασφαλή εμπειρία ψυχαγωγίας στα 
μέλη της. Κάτι το οποίο έχει κατα-
φέρει με επιτυχία, εστιάζοντας σε 
δύο πυλώνες: να επενδύει στους 
ανθρώπους της και να αναπτύσσει 
κορυφαία τεχνολογία gaming. Πιο 
συγκεκριμένα:
 
Ανθρώπινο Δυναμικό
Με τον μέσο όρο ηλικίας της Novibet 
να είναι τα τριάντα τέσσερα έτη, η 
προσπάθεια του brand έχει οδηγό 
τη νέα γενιά, δίνοντας ευκαιρίες 
προόδου και ανάπτυξης σε νέους 
ανθρώπους. Παράλληλα, νέες θέ-
σεις και ρόλοι εργασίας ανοίγουν 
συνεχώς σε όλες τις χώρες δραστη-
ριοποίησης.

Τεχνολογία
Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί 
την πλατφόρμα και τις εφαρμογές 
κινητού αποκλειστικά in-house, από 
την εσωτερική ομάδα τεχνολογίας, 
γεγονός που τις δίνει πλήρη έλεγχο 
της ποιότητας του τελικού προϊό-
ντος, ενώ παράλληλα έχει οικοδο-
μήσει μία πολύ- βραβευμένη τεχνο-
λογία αιχμής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Online gaming
Χρονολογία έναρξης: 
2010
Αριθμός εργαζομένων: 
415 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Web address:
https://www.novibet.gr/stoixima
Θέσεις εργασίας:
https://careers.novibet.com

SOCIAL MEDIA

 /company/novibet
 /novibet.gr
 /novibet.gr
 /novibet
 / channel/UCUSBPnEqbQO1t-

WrvH6PTkYA

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Best Mobile Operator App | 
SBC Awards 2020

• Best In-House Product | EGR 
Operator Awards 2020

• Best Non-English language 
Affiliate Program | iGB 
Awards 2020

• Customer Service Distinction 
Award for Best online cus-
tomer experience (e-shop) | 
Hellenic Institute of Custom-
er Service

• Silver Award at Best in Sports 
& Equipment for Novibet Na-
tive App | E-volution Awards 
2021 

• Silver Award at Innovative 
Mobile Application Services 
for the launch of NoviLadies 
| Boussias Mobile Excellence 
Awards 2020

https://www.facebook.com/novibet.gr/
https://mt.linkedin.com/company/novibet
https://www.instagram.com/novibet.gr/
https://twitter.com/novibet
https://www.youtube.com/user/Novibet


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ. 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΩΡΕΑ ΡΟΥΧΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ. ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΝΑΔΑΣΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΔΟΜΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΧΩΡΙΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΔΩΡΕΑ 
ΡΟΥΧΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ. ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΔΑΣΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΧΩΡΙΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. 

www.ethelon.org | hi@ethelon.org | 2108115398
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Στη Pfizer έχουμε ως σκοπό να «Καινοτομούμε για να  
αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών» και γι’ αυτό επενδύουμε 
διαρκώς στην εξέλιξη της επιστήμης, και της τεχνολογίας.

Η Pfizer Hellas ιδρύθηκε το 1960 και σήμερα απασχολεί 436 ερ-
γαζόμενους (Μάρτιος 2021). Έχει πιστοποιηθεί ως Great Place 
To Work, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις για την 
Κοινωνική της προσφορά. Βασικό συστατικό της εταιρικής 
μας κουλτούρας αποτελεί η αποδοχή της διαφορετικότητας 
και η ισότιμη αντιμετώπιση όλων.

Η Pfizer επενδύει και στηρίζει έμπρακτα το ανθρώπινο δυνα-
μικό και τα ταλέντα της χώρας ιδρύοντας στη Θεσσαλονίκη 
δυο παγκόσμια κέντρα: το Κέντρο Ψηφιακής Tεχνολογίας και 
το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών. 
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Pfizer Hellas:
Αναγνώριση και επιβράβευση, σεβασμός 
στη διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες  
σε ένα κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον

H Pfizer Hellas έχει βραβευθεί πολλές φορές για 
το εργασιακό της περιβάλλον. Τι διαφοροποιεί 
το εργασιακό περιβάλλον της Pfizer; 

Eίμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που στη 
Pfizer έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περι-
βάλλον που έχει αναγνωριστεί και έχει διακριθεί 
πολλές φορές. Και αυτό γιατί, προτεραιότητά 
μας είναι η διατήρηση αλλά και ο εμπλουτισμός 
μιας κουλτούρας που στο επίκεντρο θέτει τον 
εργαζόμενο. Μιας κουλτούρας που υποστηρίζει 
τον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την 
ισότιμη αντιμετώπιση. Έτσι, μπορούμε καθημερι-
νά να δημιουργούμε αξία για εμάς, την εταιρεία 
μας, αλλά και κατ’ επέκταση για τους ασθενείς.

Ποια είναι η πολιτική της Pfizer για την ανάπτυ-
ξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων των εργα-
ζόμενων; 

Στρατηγική μας προτεραιότητα στη Pfizer είναι 
η παροχή ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης για 
όλους τους εργαζόμενους, μέσα σε ένα εργασι-

Για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας, την προσέλκυση νέων ταλέντων μέσω 
σημαντικών επενδύσεων και την πολιτική ίσων 
ευκαιριών που προασπίζει την αποδοχή της δια-
φορετικότητας, μίλησε στο Kariera η κα. Ειρήνη 
Παγανοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμι-
κού στη Pfizer Ελλάδος και Κύπρου.

ακό περιβάλλον, όπου ο κάθε εργαζόμενος έχει 
την ευκαιρία να εξελιχθεί προσωπικά και επαγ-
γελματικά. 
Έτσι, εφαρμόζουμε προγράμματα mentoring 
και coaching, έχουμε εσωτερικούς training 
managers που ανταποκρίνονται και καλύπτουν 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων μας, 
οργανώνουμε ειδικές δράσεις για την επαγγελ-
ματική εξέλιξη και ενδυνάμωση των γυναικών 
εργαζομένων κ.α. Παράλληλα, παρέχουμε μια 
σειρά από εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυ-
ξη κάθε εργαζόμενου, εκπαιδευτικές πλατφόρ-
μες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, on the job 
έργα ανάπτυξης (assignments & secondments) 
με στόχο την εξοικείωση και την μάθηση σε 
άλλο εργασιακό περιεχόμενο που ενδιαφέρει 
τον εργαζόμενο.
Μέσω αυτών των στοχευμένων και συστηματικών 
προγραμμάτων ανάπτυξης, στόχος μας είναι η 
πλήρης αξιοποίηση των ικανοτήτων των στελεχών 
μας και η ενίσχυσή τους με νέες δεξιότητες, ώστε 
να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυ-
τό και να εξελίξουν τις δυνατότητές τους. 
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Η Pfizer επενδύει διαρκώς στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό της χώρας μας και στα νέα ταλέντα δη-
μιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, που ανα-
κοινώνονται τόσο για το Παγκόσμιο Κέντρο 
Ψηφιακής Τεχνολογίας, όσο και για το Παγκό-
σμιο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών & 
Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη. Πώς προχωράει 
η στελέχωση των Κέντρων αυτών; 

Από το 1960 που ξεκίνησε τη λειτουργία της 
στην Ελλάδα, η Pfizer στηρίζει την απασχόληση 
και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 
Η ίδρυση των δυο εμβληματικών παγκόσμιων 
κέντρων στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί νέες ευ-
καιρίες απασχόλησης σε ένα διαρκώς εξελισσό-
μενο περιβάλλον, προσελκύοντας στελέχη και 
νέους από το εξωτερικό, τη Θεσσαλονίκη και 
την ευρύτερη περιοχή, με μεγάλη δυναμική και 
ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν 
παγκόσμιο Οργανισμό. 
Το Παγκόσμιο Kέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας 
αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του παγκόσμι-
ου ψηφιακού Οργανισμού της Pfizer. Ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το 2020 και απασχολεί ήδη 
περισσότερα από 200 στελέχη υψηλής εξειδί-
κευσης. Το Κέντρο εστιάζει στην ψηφιοποίηση 
στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης των φαρ-
μάκων, στην αξιοποίηση των ερευνητικών (R&D) 
αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και πε-
ρίθαλψης και στη βελτίωση της εμπειρίας του 
ασθενή αλλά και στην υποστήριξη και διευκό-
λυνση των καθημερινών εργασιών μέσα από τε-
χνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης 
δεδομένων. 
Παράλληλα, το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρησι-
ακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών έχει στόχο 
την κεντρική διαχείριση βέλτιστων διοικητικών 
λειτουργιών (π.χ. οικονομικές υπηρεσίες, υπη-
ρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικές πο-
λιτικές και διαδικασίες, υπηρεσίες προμηθειών 
κτλ) και την απλοποίηση της δομής του Οργανι-
σμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η στελέχωση του 
Kέντρου είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει προσελ-
κύσει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους επαγγελ-
ματίες, τόσο από τη χώρα μας όσο και από το 
εξωτερικό. 
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Pfizer Hellas ΑΕ

Στη Pfizer οι ασθενείς βρίσκονται 
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
μας. Ως παγκόσμια πρωτοπόρος  
βιο-φαρμακευτική εταιρεία, στόχος 
μας είναι να καινοτομούμε διαρκώς, 
να επενδύουμε στην εξέλιξη της επι-
στήμης, να αξιοποιούμε τις πιο προ-
ηγμένες τεχνολογίες, να ανακαλύ-
πτουμε νέες θεραπείες, που σώζουν 
ή βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώ-
πων. Αυτός, άλλωστε, είναι παγκο-
σμίως και ο εταιρικός μας σκοπός: 
«Kαινοτομούμε για να αλλάξουμε 
τις ζωές των ασθενών». Mε ευρύ φά-
σμα θεραπευτικών περιοχών, όπως η 
ογκολογία, οι λοιμώξεις, οι καρδιαγ-
γειακές και μεταβολικές παθήσεις, 
τα σπάνια και τα αυτοάνοσα νοσή-
ματα, η Pfizer διαθέτει σήμερα πε-
ρισσότερα από 80 καινοτόμα φαρ-
μακευτικά προϊόντα και εμβόλια. 

Στην Ελλάδα, η Pfizer δραστηριο-
ποιείται από το 1960 συμβάλλοντας 
στη βελτίωση της υγείας, στην ανά-
πτυξη της οικονομίας και της απα-
σχόλησης. Σήμερα, απασχολεί 436 
εργαζόμενους (Mάρτιος 2021), ενώ 
έχει πιστοποιηθεί στο θεσμό Great 
Place To Work, ως εταιρεία με το κα-
λύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα για τις χρονιές 2014, 2015, 
2017 και 2021. Παράλληλα, το 2019 η 
Pfizer Hellas συνυπέγραψε τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας υποστηρίζοντας 

ενεργά τη διαφορετικότητα, την 
συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες 
στο εργασιακό περιβάλλον.

Διαχρονικά, η Pfizer επενδύει στο αν-
θρώπινο δυναμικό, αναπτύσσει, εν-
δυναμώνει και εξελίσσει τους εργα-
ζομένους της όπως εξελίσσεται και 
η ίδια. Γι’ αυτό, προχώρησε σε ένα 
σημαντικό βήμα στη Θεσσαλονίκη, 
ιδρύοντας δυο εμβληματικά παγκό-
σμια κέντρα: το Kέντρο Ψηφιακής 
Τεχνολογίας που εστιάζει στους το-
μείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της 
Προηγμένης Ανάλυσης Δεδομένων 
και της ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμι-
κού, με τελικό σκοπό την αναζήτηση 
τρόπων βελτίωσης της ανθρώπινης 
υγείας και το Κέντρο Επιχειρησια-
κών Λειτουργιών και Υπηρεσιών, που 
θα προσφέρει βέλτιστες εσωτερικές 
υπηρεσίες, παγκοσμίως.

Ένας ακόμα βασικός πυλώνας της 
λειτουργίας της Pfizer Hellas, είναι 
η στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων μέσω των προγραμμά-
των Εταιρικής Υπευθυνότητας, τα 
οποία έχουν βραβευθεί επανειλημ-
μένα. Πρόσφατα, τον Ιούνιο 2020, 
η εταιρεία απέσπασε την Platinum 
διάκριση για τις επιδόσεις της στην 
εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών 
πρακτικών, βάσει του Εθνικού Δεί-
κτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Φαρμακοβιομηχανία
Χρονολογία έναρξης: 
1960
Αριθμός εργαζομένων: 
436 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λ. Μεσογειών 243, Ν. Ψυχικό, 
15451
Τηλ.:
210 6785800
Web address:
www.pfizer.gr

SOCIAL MEDIA

 /megalonoumemeygeia
 /megalonoumemeygeia
 /company/pfizer

ΒΡΑΒΕΙΑ

PP-PFE-GRC-0723-APR21

https://www.youtube.com/channel/UCONhkmGlxxyj_x3AM5tMc6w
https://www.facebook.com/megalonoumemeygeia
https://www.linkedin.com/company/pfizer/
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Boehringer Ingelheim Ελλάς AE

Η Φαρμακευτική εταιρεία Boehringer 
Ingelheim έχει ιστορία 130 ετών. Πρό-
σφατα ανακηρύχτηκε ως μια από τις 
100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον 
κόσμο. Στην Ελλάδα κλείνει πάνω 
από μισό αιώνα ζωής, ενώ ξεπέρασε 
τα 45 χρόνια από την ίδρυση του ερ-
γοστασίου της στο Κορωπί. 

Η Boehringer Ingelheim στην Ελ-
λάδα, ανήκει στις 10 μεγαλύτερες 
εταιρείες του φαρμακευτικού κλά-
δου. Απασχολεί 544 εργαζόμενους, 
διατηρεί μονάδα παραγωγής στην 
Ελλάδα και συνεχίζει να ανήκει στις 
φαρμακευτικές εταιρείες που ανα-
καλύπτουν και διαθέτουν καινοτόμα 
φάρμακα και στον Έλληνα ασθενή. 
Έχει βραβευτεί αρκετές φορές για 
τα καινοτόμα φάρμακά της στους 
τομείς του καρδιαγγειακού, ανα-
πνευστικού, του πόνου και πρόσφα-
τα του διαβήτη, της ογκολογίας και 
των σπάνιων νόσων. Ανήκει στους 
εξαγωγικούς γίγαντες της χώρας 
μας: Εξάγει σε 70 χώρες αποτελώ-
ντας το 2,2% των εξαγωγών ανεξαρ-
τήτως κλάδου. 

Οι εργαζόμενοί της ανήκουν στους 
κορυφαίους επιστήμονες και επαγ-
γελματίες του κλάδου με τις απαι-
τούμενες δεξιότητες, εκπαίδευση 
και εμπειρία για την προώθηση 

του οράματός της "Αξία μέσω της 
καινοτομίας". Καθοδηγούνται από 
τα αποτελέσματα, εργαζόμενοι με 
ακεραιότητα και πάθος. Αντιμετω-
πίζουν τους άλλους με σεβασμό, 
εμπιστοσύνη και κατανόηση και 
έχουν την αίσθηση και την αντί-
ληψη του «μεγαλώνουμε μαζί». 
Αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον 
με αίσθηση δικαίου και αξιοπρέ-
πεια ανά πάσα στιγμή και τάσoνται 
σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή 
διάκρισης ή παρενόχλησης. Σέβο-
νται και τρέφουν εκτίμηση για τα 
ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, 
τις διαφορετικές αντιλήψεις και το 
ξεχωριστό υπόβαθρο των ανθρώ-
πων. Υποστηρίζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Η άμεση συνεισφορά της Boehringer 
Ingelheim στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 
2018 ανήλθε περίπου στο 8% της ελ-
ληνικής φαρμακευτικής βιομηχανί-
ας και ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ. 
Η Boehringer Ingelheim πυροδότη-
σε τη δημιουργία πρόσθετων 5.764 
έμμεσων και 1.573 άμεσων θέσεων 
εργασίας στην ελληνική αγορά ερ-
γασίας, στηρίζοντας έτσι σχεδόν 
7.700 ελληνικές θέσεις εργασίας συ-
νεισφέροντας στην αειφόρο ανά-
πτυξης της χώρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Παραγωγή & εμπορία 
καινοτόμων φαρμάκων
Χρονολογία έναρξης: 
1973
Αριθμός εργαζομένων: 
544 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 
17673 Καλλιθέα 
Τηλ.:
210 8906300
E-mail: 
info.gr@boehringer-ingelheim.com
Web address:
www.boehringer-ingelheim.gr

SOCIAL MEDIA

 /BoehringerGR
 /@boehringergr

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Global top Employer 2021 
• Prix Galien Hellas distinction
• Diamonds of the Greek  

economy 2020

https://www.facebook.com/BoehringerGR
https://twitter.com/boehringergr
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Από την ίδρυσή της το 1885 η Boehringer Ingelheim παραμένει 

οικογενειακή επιχείρηση και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις  

20 κορυφαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Οι 50.000 εργαζόμενοί της δημιουργούν αξία μέσω 

καινοτομίας στους τομείς των φαρμάκων για τον άνρωπο και  

τα ζώα και βιοφαρμακευτικών. Στο ρόλο μας ως συνεργάτης 

των ασθενών μας επικεντρωνόμαστε στην έρευνα και εξέλιξη 

καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών που μπορούν να 

βελτιώσουν και να επιμηκύνουν τη ζωή τους.

www.boehringer-ingelheim.com

Value through 
innovation

Η βελτίωση της υγείας 
ανθρώπων και ζώων 
είναι ο σκοπός μας

ABCD

https://www.boehringer-ingelheim.com
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Σκάναρε το QR
code και δες τον
χάρτη με τα
σημεία δωρεάς.

Δώρισέ τα!
Σου Περίσσεψαν Φάρμακα;

Το GIVMED είναι  η μη κερδοσκοπική
οργάνωση που εξασφαλίζει  την
πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε φάρμακα.  

 www.givmed.org  210 3007222   hel lo@givmed.org

Κάντο εύκολα και γρήγορα με το GIVMED.

Μπες στον χάρτη  με τα σημεία δωρεάς.

Αναζήτησε  την περιοχή σου.

Βρες το κοντινότερο σημείο  σε σένα και  παράδωσε τα
φάρμακα  που δε χρειάζεσαι!

Sanofi

Η Εταιρεία μας
Η Sanofi είναι μια παγκόσμια βιοφαρ-
μακευτική εταιρεία που εστιάζει στην 
ανθρώπινη υγεία. Προλαμβάνουμε 
τις ασθένειες με εμβόλια και προ-
σφέρουμε καινοτόμες θεραπείες οι 
οποίες αμβλύνουν τον πόνο και βελ-
τιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε 
νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους 
λίγους που πάσχουν από σπάνιες 
παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια 
ανθρώπων που ζουν με χρόνιες πα-
θήσεις ανά την υφήλιο. Με περισσό-
τερους από 100.000 εργαζομένους 
σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την 
επιστημονική καινοτομία σε λύσεις 
υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι θεραπευτικές κατηγορίες στις 
οποίες δραστηριοποιούμαστε περι-
λαμβάνουν τον Διαβήτη, τα Καρδι-
αγγειακά νοσήματα, τις Σπάνιες πα-
θήσεις, την Πολλαπλή σκλήρυνση, 
την Ογκολογία, την Ανοσολογία και 
τα Καταναλωτικά προϊόντα υγείας. 
Η εταιρεία στην Ελλάδα έχει δυναμι-
κή παρουσία για περισσότερα από 
40 χρόνια. Ο οργανισμός μας απο-
τελείται από 200 εργαζόμενους που 
συνεισφέρουν καθημερινά στη βελ-
τίωση της υγείας στη χώρα μας και 
συγκαταλέγεται στις top 3 φαρμακο-
βιομηχανίες. Η εταιρεία μας κάνει ση-
μαντικές επενδύσεις σε κλινικές με-
λέτες που προσφέρουν στα ελληνικά 
ερευνητικά κέντρα την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και στους ασθενείς μας 
πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.

Οι Εργαζόμενοί μας
Ως οργανισμός εξελισσόμαστε, με-
γαλώνουμε και διασφαλίζουμε ότι 
οι άνθρωποί μας αναπτύσσονται 
συνεχώς. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης, καθώς και τη δυ-
νατότητα να εργαστούν σε διαφορε-
τικά μέρη του κόσμου. Επίσης, μέσα 
από τα προγράμματα δια βίου μάθη-
σης που διαθέτει η εταιρεία, διευρύ-
νουμε τις γνώσεις μας αποκτώντας 
νέες δεξιότητες και εξειδίκευση.

Οι Αξίες μας 
•  Ομαδικότητα: Αποδίδουμε στο 

μέγιστο ώστε να βελτιώσουμε τη 
ζωή των ανθρώπων και να κερδί-
σουμε όλοι μαζί ως μία Sanofi.

•  Θάρρος: Τολμούμε, καινοτομού-
με, αναλαμβάνουμε την ευθύνη, 
παίρνουμε ρίσκα και μαθαίνου-
με από την αποτυχία.

•  Σεβασμός: Ενστερνιζόμαστε τη 
διαφορετικότητα, τους διαφο-
ρετικούς τρόπους σκέψης και 
τις ανάγκες των ανθρώπων, των 
πελατών και των κοινοτήτων.

•  Ακεραιότητα: Λειτουργούμε με 
τιμιότητα και διαφάνεια, δια-
σφαλίζοντας τα υψηλότερα ηθι-
κά και ποιοτικά πρότυπα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Φαρμακευτική Εταιρεία
Χρονολογία έναρξης: 
1979
Αριθμός εργαζομένων: 
200 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 348Α , Καλλιθέα, 
ΤΚ: 17674, Αθήνα
Τηλ.:
210 9001600
E-mail: 
info.greece@sanofi.com
Web address:
www.sanofi.gr 

SOCIAL MEDIA

 /company/sanofi
 /sanofi

ΒΡΑΒΕΙΑ

https://www.linkedin.com/company/sanofi/
https://twitter.com/sanofi


Σκάναρε το QR
code και δες τον
χάρτη με τα
σημεία δωρεάς.

Δώρισέ τα!
Σου Περίσσεψαν Φάρμακα;

Το GIVMED είναι  η μη κερδοσκοπική
οργάνωση που εξασφαλίζει  την
πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε φάρμακα.  

 www.givmed.org  210 3007222   hel lo@givmed.org

Κάντο εύκολα και γρήγορα με το GIVMED.

Μπες στον χάρτη  με τα σημεία δωρεάς.

Αναζήτησε  την περιοχή σου.

Βρες το κοντινότερο σημείο  σε σένα και  παράδωσε τα
φάρμακα  που δε χρειάζεσαι!
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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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Channel VAS

Η Channel VAS (www.channelvas.
com) ξεκίνησε το 2012 από τον κο. 
Bassim Haidar και σήμερα είναι 
κορυφαία εταιρία παροχής data 
analytics και fintech υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες 
airtime credit, υπηρεσίες προστι-
θέμενης αξίας σε κινητά, μικρο-
δάνεια, δυνατότητες εξόφλησης 
προπληρωμένων υπηρεσιών σε 
παρόχους κινητής τηλεφωνίας και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε πε-
ρισσότερες από 42 χώρες σε Αφρι-
κή, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινι-
κή Αμερική. To 2020 συνεργάστηκε 
με 49 παρόχους κινητής τηλεφωνί-
ας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντάς 
τους στην παροχή δανείων ύψους 
12 εκατομμυρίων δολαρίων την 
ημέρα, σε 750 εκατομμύρια πελά-
τες τους. 
H Channel VAS δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση κυρίως σε αναπτυσσόμενες 
αγορές, καθώς στις περισσότερες 
από αυτές ο παραδοσιακός χρημα-
τοπιστωτικός τομέας, σε αντίθεση 
με τον τηλεπικοινωνιακό, δεν είναι 
άμεσα προσβάσιμος από μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού. Στόχος της 
Channel VAS είναι να γεφυρώσει 
αυτό το χάσμα της έλλειψης χρη-
ματοδότησης μέσα από εύχρηστες, 
καινοτόμες υπηρεσίες που κάνουν 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

σε αυτές τις χώρες ευκολότερη. Για 
να επιτευχθεί αυτό, η εταιρία έχει 
αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα 
επεξεργασίας δεδομένων και credit 
scoring, που της επιτρέπει να επε-
ξεργάζεται και να αναλύει big data 
με τον πιο ωφέλιμο τρόπο ώστε να 
παρέχει αποτελεσματικές λύσεις 
στους συνεργάτες της και να εκμε-
ταλλεύεται τις ευκαιρίες που προ-
σφέρει ένας διαρκώς διευρυνόμε-
νος τομέας όπως το Fintech.
Το παγκόσμιο επιχειρησιακό κέντρο 
της εταιρίας βρίσκεται στην Αθή-
να, στην περιοχή του Αμαρουσίου 
ενώ η οικονομική της έδρα παραμέ-
νει στο Dubai των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων. Οι εργαζόμενοι 
στην Ελλάδα σήμερα ξεπερνούν τα 
110 άτομα, περίπου το 1/2 του συ-
νολικού δυναμικού της Channel VAS 
παγκοσμίως. Η Channel VAS Ελλά-
δας αποτελείται κατά πλειοψηφία 
από το Technology Hub (Software 
Engineers & QA Engineers) καθώς 
και Credit Risk, Data Engineering 
και Machine Learning ομάδες που 
απαρτίζονται κυρίως από το εγχώ-
ριο ανθρώπινο δυναμικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να βλέπουν ανά πάσα στιγμή 
τις διαθέσιμες θέσεις εργασί-
ας στο site μας, στη διεύθυνση  
http://channelvas.com/jobs.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Fintech (Financial Technology)
Χρονολογία έναρξης: 
2015
Αριθμός εργαζομένων: 
220 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 16 & Χαλεπά
Τηλ.:
211 1060335
E-mail: 
hr@channelvas.com
Web address:
www.channelvas.com

SOCIAL MEDIA

 /ChannelVAS 
 /company/channelvas

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Vodacom CEO Awards 
Business Partner of the year, 
2019 

https://www.facebook.com/ChannelVAS
https://www.linkedin.com/company/channelvas/
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Eurobank AE

Ο 'Ομιλος Eurobank είναι ένας δυ-
ναμικός χρηματοοικονομικός οργα-
νισμός με παρουσία σε 6 χώρες. Με 
επίκεντρο τον πελάτη και τις ανά-
γκες του, σχεδιάζουμε χρηματοπι-
στωτικά προϊόντα και υπηρεσίες ενώ 
παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέ-
τηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, φροντίζουμε ώστε οι 
εργαζόμενοί μας να ζουν, συνερ-
γάζονται και δημιουργούν σε έναν 
οργανισμό μάθησης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η εκπαίδευση παραμένει 
δυνατά στο DNA μας και δίνουμε 
ευκαιρίες για συνεχή μάθηση μέσα 
από πλατφόρμες διεθνούς κύρους.
Όλοι οι εργαζόμενοί μας, μέσω 
της LinkedIn Learning έχουν πρό-
σβαση σε πάνω από 8.000 μαθή-
ματα! Με ευρεία θεματολογία σε 
περιοχές όπως Business Analysis & 
Strategy, Business software & tools, 
Data analysis, AI & Machine learning, 
Software development, Teams 
Collaboration, Digital marketing, 
Agile Project management, Well-
being & mindfulness, και πολλές 
ακόμα, εύκολα μπορεί κάποιος να 
εμβαθύνει στις Ανθρώπινες και Τε-
χνικές δεξιότητες που χρειάζεται 
για να αντιμετωπίσει τα νέα εργα-
σιακά δεδομένα. 
Μέσω της Coursera, προσφέρε-
ται ένας συνδυασμός μαθημάτων 
γύρω από τον εταιρικό μετασχη-

ματισμό με μαθήματα από παγκο-
σμίως γνωστά Πανεπιστήμια και 
θεματολογίες όπως: Transformation 
in Financial Services, Design 
Innovation, Managing Change, 
Creativity Toolkits, High Performance 
Collaboration. 
Επιπλέον, προσφέρουμε μία σειρά 
επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε 
αντικείμενα όπως ACCA, ACA, CFA, 
CFE, CIA, κλπ. αλλά και μεθοδολο-
γίες: Design Thinking, Agile & Scrum 
και Lean Six Sigma. Σημαντική είναι 
επίσης η εμπειρία των ανθρώπων 
μας σε θέματα σύγχρονης τεχνολο-
γίας και IT Skills μέσα από πλατφόρ-
μες όπως οι Pluralsight, Interskill 
και Skillsoft.
Τέλος, υλοποιούμε πάνω από 15 
χρόνια το in house μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα ΜΒΑ in Financial 
services, σε συνεργασία με το ALBA 
Graduate Business School, ενώ επι-
δοτούμε σταθερά τη συμμετοχή των 
ανθρώπων μας σε ακαδημαϊκά προ-
γράμματα ευρύτερα. 
Με τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται 
η στρατηγική σημασία που δίνει η 
Τράπεζα στην επένδυση στον άν-
θρωπο, και παράλληλα παρέχεται 
ένα εμπεριστατωμένο πλαίσιο ανά-
πτυξης σε κάθε εργαζόμενο που επι-
θυμεί να πάρει το μέγιστο δουλεύ-
οντας σε έναν οργανισμό μάθησης 
όπως είναι η Eurobank.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Τραπεζικές και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Χρονολογία έναρξης: 
1990
Αριθμός εργαζομένων: 
12.094 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Όθωνος 8, Αθήνα 105 64
Τηλ.:
210 9555000
Web address:
www.Eurobank.gr
https://careers.eurobank.gr

SOCIAL MEDIA

 /company/eurobank
 /user/EurobankGroup
 /Eurobank_Group
 /EpistrofiEurobank
 /eggGR
 /user/theegggr
 /eurobank_imegalistigmi
 /GrowthAwards

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Best Youth employment initi-
ative – Gold HR Award 2019

• Excellence in Leadership 
Development – Silver HR 
Awards 2019

• Best Bank – Ελλάδα, 
2016,2017,2018,2019 & 2020 
από Global Finance

• Best Retail Bank – Ελλάδα, 
2016,2017,2018,2019 & 2020 
από το World Finance

• Best Consumer Digital Bank 
- Ελλάδα, για το 2020 από 
Global Finance

https://www.linkedin.com/company/eurobank/
https://www.youtube.com/channel/UC5eMXKH6-4uWU2MK8tj-nzw
https://twitter.com/eurobank_group
https://www.facebook.com/EpistrofiEurobank
https://www.facebook.com/eggGR
https://www.youtube.com/channel/UC8vGOFtLafVAPL9UFfQy0SA
https://www.instagram.com/eurobank_imegalistigmi/
https://www.facebook.com/GrowthAwards
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με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καριέρα που σου ταιριάζει.

● Not-to-miss tips από recruiters 
● Αναπτυσσόμενοι κλάδοι
● Απόψεις από leaders της αγοράς
● Σαφή templates για το βιογραφικό σου
● Έρευνες και τάσεις για την αγορά εργασίας
● Επιλογές για εκπαίδευση, upskilling & reskilling 
● Δεκάδες εταιρείες και οι άνθρωποί τους
● Οι πιο Επιθυμητοί Eργοδότες στην Ελλάδα
● Intern & Trainee Προγράμματα
● Remote & Distributed Work
● Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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resources.kariera.gr/publications/careerguide2021 
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