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Σχετικά με την Teleperformance Greece
Η Teleperformance Greece, μέλος του πο-
λυεθνικού Ομίλου της Teleperformance, 
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 1989 και 
έκτοτε αποτελεί την κορυφαία εταιρεία 
παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέ-
τησης στη χώρα, προφέροντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της. 
Από το 2004 θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους multilingual προορι-
σμούς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανα-
τολή και την Αφρική, εξυπηρετώντας 
σήμερα πάνω από 140 αγορές σε 40 
γλώσσες και διαλέκτους και απασχολώ-
ντας περισσότερους από 11.000 εργα-
ζόμενους προερχόμενους από 109 εθνι-
κότητες. Διαθέτει 9 εγκαταστάσεις σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Επεν-
δύοντας συστηματικά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολο-
γίες, 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 ση-
μαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως 
“Great Place to Work”, αλλά και στο εξω-
τερικό 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 έχο-
ντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και 
προάγοντας τις αξίες της διαφορετι-
κότητας, της συμπερίληψης και των 
ίσων ευκαιριών για όλους, προσφέρει 
συνεχή καθοδήγηση στο προσωπικό 
της, καθιερώνει σχέσεις εμπιστοσύ-
νης και μεριμνά για την εξασφάλιση 
μιας ανοιχτής επικοινωνίας και δια-
λόγου με την ενεργή συμμετοχή όλων. 
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι απολαμ-
βάνουν συστηματικά και στοχευμένα 
μια σειρά από προνόμια, μεταξύ των 
οποίων πολλαπλές και συνεχείς δυνα-
τότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων 
και δεξιοτήτων, παροχές όπως ιδιω-
τική ασφάλιση υγείας, εκπτώσεις σε 
συνεργαζόμενες εταιρείες, συμμετο-
χή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
προγράμματα ευεξίας, φιλανθρωπι-
κές και περιβαλλοντικές δράσεις κλπ. 
Βασική προτεραιότητα είναι όλα τα 
άτομα της μεγάλης οικογένειας της 
Teleperformance Greece να βρίσκο-
νται σε ένα περιβάλλον που τα παρα-
κινεί και τα εμπνέει, ώστε να εξελίσ-
σονται τόσο επαγγελματικά όσο και 
προσωπικά. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Υπηρεσίες Υποστήριξης και  

Εξυπηρέτησης Πελατών
Χρονολογία έναρξης: 1989

Αριθμός εργαζομένων: 11.000+

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 330 

(Θησέως), Τ.Κ.: 176 75, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9490500

E-mail:
apply_cv@gr.teleperformance.com

Web address:
jobsteleperformance.com

SOCIAL MEDIA

/TeleperformanceGreece
/company/teleperformance

/TP_Greece
/teleperformance_greece

/c/teleperformancegreece

ΒΡΑΒΕΙΑ

 Gold Award - European 
Contact Centre & Customer 

Service Awards 2021
 ‘Best Workplaces 2021-2022’ 

in Greece - Great Place 
to Work Institute

 Gold Award - HR Awards 2021
 Diamonds of the  Greek 

Economy - New Times
 8th Consecutive Social Respon-

sibility Certification - Verego

Teleperformance Greece

https://www.facebook.com/TeleperformanceGreece/
https://www.linkedin.com/company/teleperformance/
https://twitter.com/tp_greece
https://www.instagram.com/teleperformance_greece/
https://www.youtube.com/c/TeleperformanceGreece
https://jobsteleperformance.com/
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