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Join Gen D, Work from here, there 
and everywhere and Thrive!
Στην Deloitte θέλουμε όλοι να νιώ-
θουν ότι μπορούν να είναι ο εαυ-
τός τους και να εξελίσσονται, ερ-
γαζόμενοι από οποιαδήποτε γωνιά 
της Ελλάδας!
Η Deloitte, το ισχυρότερο και πο-
λυτιμότερο brand εμπορικών υπη-
ρεσιών (Brand Finance, Global 500) 
στον κόσμο δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα από το 1975 με γρα-
φεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα και Ηράκλειο και όραμα: να 
δημιουργεί θετικό αποτύπωμα, για 
τους ανθρώπους της, τους πελάτες 
και την κοινωνία. 
Με εμπειρία σε ελεγκτικές, συμ-
βουλευτικές, χρηματοοικονομικές, 
φορολογικές, και υπηρεσίες διαχεί-
ρισης κινδύνου και με άνω του 50% 
των εργαζομένων μας να ασχολού-
νται με τις εφαρμογές της τεχνολο-
γίας, θέτουμε αυτήν και την καινο-
τομία ως βάση και εστιάζουμε στην 
πρόσληψη νέων με γνωστικό αντι-
κείμενο τις STEM. 
Στην Deloitte αξιοποιούμε έναν ευέλι-
κτο τρόπο υβριδικής εργασίας εδώ και 
τρία χρόνια και δημιουργώντας το Gen 
D (Generation Deloitte), προσφέρουμε 
μια εργασιακή εμπειρία που στηρίζεται 
στην αναζήτηση ταλέντων και όχι στο 
πού αυτά βρίσκονται.
 

Πυρήνας όσων κάνουμε είναι οι άν-
θρωποί μας. Απασχολούμε περισ-
σότερους από 2.000 εργαζόμενους 
στους οποίους προσφέρουμε δυνα-
τότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
προκειμένου να πετύχουν τους στό-
χους τους και να αφήσουν το απο-
τύπωμα τους. 
Φροντίζουμε  για την ψυχική και 
σωματική ευεξία των ανθρώπων 
μας. Προωθούμε τη βελτίωση της 
καθημερινότητας με δράσεις για το 
wellbeing, το mental health, την ψυ-
χολογική στήριξη όλων, την παροχή 
benefits για γονείς. 
Ενθαρρύνουμε τη συμπερίληψη, 
μέσα από εσωτερικές κοινότητες: 
Globe για το LGBT inclusion, Her.
net για τις γυναίκες στην τεχνο-
λογία, SheLeads για coaching και 
mentoring γυναικών προς ηγετικές 
θέσεις. 
Στηρίζουμε την παροχή ίσων επαγ-
γελματικών ευκαιριών προς όλους: 
το 44% των ανθρώπων μας είναι 
γυναίκες. Επενδύουμε στους νέους: 
το 52% των εργαζομένων μας είναι 
κάτω των 30 ετών! 
Η επιτυχής πορεία μας συνδέεται 
με την εξέλιξη και την ευημερία των 
ανθρώπων μας και υιοθετούμε μια 
εταιρική κουλτούρα που πετυχαί-
νει ακριβώς αυτό, εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους. 
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