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Σχετικά με την Teleperformance Greece
Η Teleperformance Greece, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου της Teleperformance,
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 1989 και
έκτοτε αποτελεί την κορυφαία εταιρεία
παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών
υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης στη χώρα, προφέροντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.
Από το 2004 θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους multilingual προορισμούς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, εξυπηρετώντας
σήμερα πάνω από 140 αγορές σε 40
γλώσσες και διαλέκτους και απασχολώντας περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους προερχόμενους από 109 εθνικότητες. Διαθέτει 9 εγκαταστάσεις σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Επενδύοντας συστηματικά στον ψηφιακό
μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες, η Εταιρεία επιτυγχάνει διαχρονικά
να δημιουργεί και να προσφέρει αξία
στους μετόχους της, στο πολυπληθές
προσωπικό της, στους πελάτες της και
στην κοινωνία. Έχει λάβει πολλαπλές σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως
“Great Place to Work”, αλλά και στο εξωτερικό όπως το Best Multilingual Contact
Center in Europe.
Με επίκεντρο τον Άνθρωπο
H Teleperformance Greece αποτελεί
έναν από τους πιο αξιόπιστους εργο-

δότες, προσφέροντας την ευκαιρία
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε
θέσεις εντός του περιβάλλοντος μιας
μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας με
σύγχρονες υποδομές. Η Εταιρεία έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και
προάγοντας τις αξίες της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και των
ίσων ευκαιριών για όλους, προσφέρει
συνεχή καθοδήγηση στο προσωπικό
της, καθιερώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και μεριμνά για την εξασφάλιση
μιας ανοιχτής επικοινωνίας και διαλόγου με την ενεργή συμμετοχή όλων.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν συστηματικά και στοχευμένα
μια σειρά από προνόμια, μεταξύ των
οποίων πολλαπλές και συνεχείς δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης
με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων
και δεξιοτήτων, παροχές όπως ιδιωτική ασφάλιση υγείας, εκπτώσεις σε
συνεργαζόμενες εταιρείες, συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
προγράμματα ευεξίας, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις κλπ.
Βασική προτεραιότητα είναι όλα τα
άτομα της μεγάλης οικογένειας της
Teleperformance Greece να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που τα παρακινεί και τα εμπνέει, ώστε να εξελίσσονται τόσο επαγγελματικά όσο και
προσωπικά.

