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Ο παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες 
ασφάλειας 
H G4S, εταιρεία της Allied Universal, 
κατέχει ηγετική θέση στον τομέα 
των υπηρεσιών ασφάλειας σε 90 
χώρες και με περισσότερους από 
800.000 εργαζόμενους αποτελεί 
τον τρίτο μεγαλύτερο εργοδότη 
στον κόσμο. Στην Ελλάδα, δραστη-
ριοποιείται από το 1979 με ανθρώ-
πινο δυναμικό που ξεπερνά τα 2.700 
άτομα. 

Αποστολή της G4S είναι η προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής και περι-
ουσίας από κακόβουλες ενέργειες 
και καταστροφές .  Ο πλέον απο-
τελεσματικός τρόπος για την αντι-
μετώπιση τέτοιων κινδύνων είναι η 
έγκαιρη ανίχνευση, η άμεση αντί-
δραση και η επαγγελματική διαχεί-
ριση κάθε περιστατικού. 

Στο ανθρώπινο δυναμικό της G4S 
εντάσσονται στελέχη με αποδε-
δειγμένη επαγγελματική εμπειρία, 

συνέπεια και άριστη κατάρτιση.  Με 
συνεχή εκπαίδευση και τεχνολογικό 
εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, είναι 
σε θέση να αναλάβουν και να ολο-
κληρώσουν με επιτυχία  οποιοδήπο-
τε  έργο ασφαλείας του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα.  

Στο πελατολόγιο της G4S συγκατα-
λέγονται οι μεγαλύτερες βιομηχα-
νίες και επιχειρήσεις της Ελλάδας, 
πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες, 
πρεσβείες, κρατικοί οργανισμοί και 
πολλοί επώνυμοι ιδιώτες.

Για να υποβάλετε αίτηση εργασίας 
για επιχειρησιακές θέσεις, αποστεί-
λετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό 
σας μέσα από τη σελίδα της G4S 
στο kariera.gr απαντώντας στην αγ-
γελία που σας ενδιαφέρει ή στην 
ηλεκτρονική δ/νση cv@gr.g4s.com, 
εναλλακτικά απευθυνθείτε στο κέ-
ντρο αξιολόγησης υποψηφίων που 
βρίσκεται στην Διεύθυνση Λιοσίων 
281, Τηλ. 2108839112
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 Security Integrator of the Year
 Security Awards WINNER: 

H G4S μεταμορφώνει το Λιμάνι 
της Ρόδου σε “φρούριο”

 Security Awards WINNER:  
Πυρασφάλεια Εθνικού Θεάτρου

 Security Awards GOLD:  
H G4S διασφαλίζει μια από 

τις μεγαλύτερες μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

 Security Awards ΒΡΟΝΖΕ: 
G4S iTOS. H κορυφαία λύση 

smart security από τον παγκόσμιο 
ηγέτη στην ασφάλεια
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