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Όλοι εμείς στην Coca-Cola Τρία
Έψιλον αποτελούμε μια δυναμική
ομάδα 1.500 ταλαντούχων συναδέλφων, και νιώθουμε υπερήφανοι που
είμαστε μέρος της. Ξεχωρίζουμε χάρη
στους ανθρώπους μας και δημιουργούμε το εργασιακό περιβάλλον του
αύριο, προσφέροντας ευελιξία και
δυνατότητα εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον
εργασίας. Η επιτυχία μας προέρχεται
μέσα από τη συνεργατικότητα και τη
διαρκή προσπάθεια να κάνουμε τη
διαφορά, χτίζοντας το αύριο μαζί με
τις κοινότητές μας, ενώ έχουμε αναγνωριστεί ως κορυφαίος εργοδότης
για τρεις συνεχόμενες χρονιές στην
Ελλάδα από το Top Employers Institute.
Με 53 χρόνια παρουσίας στην αγορά
και χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτουμε, παράγουμε και προσφέρουμε ένα από τα
πιο ισχυρά χαρτοφυλάκια του κλάδου.
Στη νέα αυτή εποχή οφείλουμε να εξελιχθούμε, και το κάνουμε εστιάζοντας
σε πέντε βασικές αρχές:
• Να προσφέρουμε το πιο συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
στην αγορά, για κάθε περίσταση
κατανάλωσης, 24/7.
• Να εξελισσόμαστε συνεχώς για να
είμαστε ο καλύτερος συνεργάτης
για τους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας την άριστη εξυπηρέτησή τους

•

•

•

και υποστηρίζοντας τις ανάγκες
τους μέσα από νέα κανάλια, όπως
το e-commerce.
Να

αναπτυσσόμαστε, μέσα από
στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης,
με καινοτόμες επενδύσεις και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, για να ηγηθούμε των μελλοντικών αναγκών της αγοράς.
Να
 καλλιεργούμε συνεχώς τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, προσφέροντάς τους τον χώρο, το πλαίσιο
και τις εμπειρίες που χρειάζονται
για να αναπτυχθούν.
Να
 κερδίζουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη των κοινοτήτων μας.

Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον έχουμε δεσμευτεί με έξι κύριες αξίες, οι οποίες
μας καθορίζουν ως επαγγελματίες και
αποτελούν το DNA της εταιρείας:
• Κ
 ερδίζουμε μαζί με τους πελάτες
μας.
• Υποστηρίζουμε

και εξελίσσουμε
τους ανθρώπους μας.
• Αριστεία:

Επιδιώκουμε με πάθος
να ξεχωρίζουμε σε οτιδήποτε κάνουμε.
• Ακεραιότητα:

Συμπεριφερόμαστε
με ακεραιότητα και τηρούμε τις
δεσμεύσεις μας.
• Ακούμε

και έχουμε τη φυσική
περιέργεια να μαθαίνουμε.

Συνεργαζόμαστε ως μια ομάδα,
στο πλαίσιο ευγενούς άμιλλας.

