EUROBANK S.A.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντικείμενο:
Τραπεζικές και
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Χρονολογία έναρξης: 1990
Αριθμός εργαζομένων: 11.339

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση:
Όθωνος 8, Αθήνα 10564
Τηλ.: 210 9555000
Web address:
www.eurobank.gr
careers.eurobank.gr

SOCIAL MEDIA
/company/eurobank
/user/EurobankGroup
/Eurobank_Group
/EpistrofiEurobank

ΒΡΑΒΕΊΑ
 Best Bank 2016-2022,

Ελλάδα | Global Finance
 Best Consumer Digital Bank
in Western Europe 2020
& 2021 | Global Finance
 Best Private Bank 2017-2022,
Ελλάδα | Global Finance
 Most Sustainable Company
in Greece 2020-2022, Ελλάδα |
QualityNet Foundation,
Sustainable, Greece 2020

Eurobank
Ο 'Όμιλος Eurobank, αποτελεί έναν
σύγχρονο και δυναμικό χρηματοοικονομικό οργανισμό που επενδύει
στο τρίπτυχο Άνθρωπος – Τεχνολογία
– Αειφορία, μέσα από έναν συνδυασμό καινοτόμου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του έμπειρου και άρτια
εκπαιδευμένου προσωπικού της. Έχει
αναπτύξει ένα δεκαετές επιχειρησιακό
σχέδιο «Eurobank 2030», το οποίο κινείται στους άξονες χρηματοδότησης
και υποστήριξης των επιχειρήσεων και
στην ανάπτυξη του ανθρωποκεντρικού
μοντέλου Phygital που αξιοποιεί την
τεχνολογική υποδομή σε ισορροπία με
τον ανθρώπινο παράγοντα.
Η Eurobank έχει εισέλθει σε μια νέα
εποχή με όχημα την καινοτομία και την
πρωτοπορία, η οποία επισφραγίστηκε
με τη νέα ταυτότητα της μάρκας, αλλά
κυρίως με τη νέα τραπεζική εμπειρία.
Τι προσφέρουμε στους ανθρώπους μας
Πιστή στις αξίες της, την Εμπιστοσύνη, την Κατανόηση, τον Δυναμισμό,
την Καινοτομία και τη Συνεργασία, η
Eurobank προσφέρει τη δυνατότητα
στους εργαζομένους να αποκτήσουν
πολύτιμη εμπειρία σε έναν πρωτοπόρο οργανισμό με ενεργό ρόλο στη
διεθνή αγορά, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία.
Η Eurobank παρέχει ανταγωνιστικά
πακέτα αμοιβών, προγράμματα ανά
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πτυξης & εκπαίδευσης. Στηρίζει έμπρακτα κάθε φάση στον κύκλο της ζωής
του ανθρώπου, έχοντας οικοδομήσει
ένα από τα καλύτερα προγράμματα
παροχών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα ενισχυμένο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου Eurobank
και ειδικές γονικές άδειες.
Ως οργανισμός που προωθεί τη συμπερίληψη, η Eurobank παρέχει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και
ανέλιξης σε όλους τους εργαζομένους
της. Μέσα από πλατφόρμες διεθνούς
κύρους κι ένα οργανωμένο μοντέλο
καινοτόμων μαθησιακών δράσεων και
μεθοδολογιών για το upskilling, υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση και ενδυνάμωση των εργαζομένων. Η Eurobank
είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που
προχώρησε σε συνεργασία με τη
LinkedIn Learning, με πρόσβαση σε
πάνω από 8.000 online μαθήματα.
Υιοθετεί νέους τρόπους εργασίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και υποστηρίζοντας ένα υβριδικό (Remote
Work) και «έξυπνο» περιβάλλον εργασίας. Πρόσφατα, το Retail Banking της
Τράπεζας μεταφέρθηκε στο Piraeus
Port Plaza, δίνοντας τη δυνατότητα
device mobility στους εργαζομένους
με παράλληλη εφαρμογή agile τρόπων
εργασίας και αρχών smart working.

