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Η KONE είναι παγκόσμιος ηγέτης 
στον κλάδο των ανελκυστήρων και 
των κυλιόμενων κλιμάκων, προσφέ-
ροντας καινοτόμες λύσεις νέου εξο-
πλισμού και υπηρεσίες συντήρησης 
και εκσυγχρονισμού που προσθέ-
τουν αξία στον κύκλο ζωής οποιου-
δήποτε κτιρίου. Στόχος μας είναι να 
βελτιώσουμε τη ροή των ανθρώπων 
στο αστικό περιβάλλον με βιώσιμο 
τρόπο καθιστώντας τις μετακινήσεις 
ασφαλείς και αξιόπιστες, σε υψη-
λότερα και εξυπνότερα κτίρια. Μαζί 
με τους συνεργάτες και τους πελά-
τες μας σε ολόκληρο τον κόσμο,  
βοηθούμε τις πόλεις να γίνονται  
καλύτερες.

Η KONE ιδρύθηκε στη Φινλανδία το 
1910, έχει πάνω από 60.000 υπαλλή-
λους και περισσότερο από 500.000 
πιστούς πελάτες παγκοσμίως. Στην 
Ελλάδα έχει ιδρύσει τη δική της εται-
ρεία με την επωνυμία KONE Hellas.

Κατά τη διάρκεια των ετών η εται-
ρεία αναπτύχθηκε σημαντικά και πα-
ραμένει συνεχώς καταχωρισμένη ως 
μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες 
παγκοσμίως και ένας από τους καλύ-
τερους εργοδότες στον κόσμο σύμ-
φωνα με το Forbes. 

Το 2019 η KONE παρουσίασε την 
πρώτη σειρά ψηφιακών ανελκυστή-

ρων στον κόσμο, την KONE DX Class, 
που ζωντανεύει μια νέα εμπειρία 
στον χρήστη μέσω ενός συνδυασμού 
σχεδίασης, τεχνολογίας, εφαρμο-
γών και υπηρεσιών. Για αυτούς τους 
ανελκυστήρες κέρδισε τέσσερα βρα-
βεία στο διάσημο διαγωνισμό RED 
DOT Award: Product Design 2020.

Στην KONE φροντίζουμε να διατη-
ρούμε ένα εξαιρετικό εργασιακό πε-
ριβάλλον. Οι εργαζόμενοί μας απο-
τελούν το κλειδί της επιτυχίας μας. 
Προσφέρουμε ελκυστικές ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας και υποστηρίζουμε 
την επαγγελματική εξέλιξη των αν-
θρώπων μας. Προωθούμε ένα κλίμα 
συνεργασίας, όπου οι συνάδελφοι 
ενεργούν με αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και σεβασμό και οι ηγέτες αποτε-
λούν πηγή έμπνευσης, με στόχο την 
επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμά-
των.

Εργαζόμαστε μαζί ως μια παγκό-
σμια, πoικιλόμορφη και δυνατή ομά-
δα επαγγελματιών ώστε να εμπνέ-
ουμε τους ανθρώπους γύρω μας και 
κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο 
μέρος να ζεις. Το να δημιουργείς μια 
αστική ροή απαιτεί ταλέντο και φι-
λοδοξία. Τοποθέτησε τον εαυτό σου 
στη θέση του οδηγού. Η καριέρα σου 
είναι ένα ταξίδι και το πώς ταξιδεύ-
εις κάνει τη διαφορά.
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