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ΒΡΑΒΕΊΑ
 3η Καλύτερη Περιφερειακή
Εταιρεία στον Κόσμο
(Skytrax World Airline Awards)
 Brand of the Year
(ERMIS Marketing Awards)
 Best International Campaign
(PEAK Performance
Marketing Awards)
 Best Marketing Campaign
(Golden Loyalty Awards)
 2η θέση στην Κατάταξη με τους
ελκυστικότερους εργοδότες στην
Ελλάδα ( Έρευνα Randstad
Employer Brand)

Σχετικά με την AEGEAN
Η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική
αεροπορική εταιρεία προσφέρει από
το Μάιο του 1999 υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας. Σε συνέχεια της συνένωσης με την Olympic Air το 2013 επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη και την
ενίσχυση του δικτύου εσωτερικού
και εξωτερικού και συμβάλλει στην
περαιτέρω αναβάθμιση του τουρισμού, με ιδιαίτερη μέριμνα για την
ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής.
Η AEGEAN συγκαταλέγεται σταθερά
στις πιο επιτυχημένες αεροπορικές
εταιρείες της Ευρώπης και βραβεύεται
από τους επιβάτες για την εξυπηρέτηση
και την άνεση που προσφέρει. Το 2021
αναδείχθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά και ενδέκατη φορά τα τελευταία 12
χρόνια, ως «η Καλύτερη Περιφερειακή
Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη»,
από τα Skytrax World Airline Awards.
Το πρόγραμμα της εταιρείας για το
2022 περιλαμβάνει ένα δίκτυο 160 προορισμών, 31 εσωτερικού και 129 εξωτερικού σε 44 χώρες. Ο στόλος της, ένας
από τους νεότερους στην Ευρώπη,
αποτελείται από 65 αεροσκάφη, ενώ
μέχρι το τέλος του 2022 η εταιρεία
θα διαθέτει συνολικά 68 αεροσκάφη.
Στην AEGEAN oι άνθρωποι αποτελούν
διαχρονικά την πιο σημαντική πτυχή
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της δραστηριότητάς της. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από
περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους, που με μεθοδικότητα, μεράκι και ομαδικότητα καινοτομούν και
προσφέρουν νέες πρωτοποριακές
υπηρεσίες στον σύγχρονο επιβάτη.
Η AEGEAN βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στις πρώτες θέσεις
της λίστας των top 10 ελκυστικότερων εργοδοτών στην Ελλάδα, στα
Randstad Employer Branding Awards.
Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση
το 2020 και τη δεύτερη το 2021, φιλοδοξεί να παραμείνει στις πρώτες
επιλογές των υποψηφίων που αναζητούν ευκαιρίες καριέρας και προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε
θέσεις διαφορετικών ειδικοτήτων.
Στην AEGEAN επενδύουμε σε μια
εδραιωμένη ανθρωποκεντρική κουλτούρα, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν
ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους
περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό η
AEGEAN αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων
ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης
και επαγγελματικής εξέλιξης για τους
ανθρώπους της και φροντίζει οι γνώσεις και τα εφόδια τους να ανανεώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις
εξελίξεις του κλάδου και τις ανάγκες
των επιβατών.

