
100 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2022

Ο 'Ομιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με ιστορία 110 
χρόνων, κατέχει ηγετική θέση στην 
ελληνική αγορά των δομικών υλι-
κών, κάνοντας πράξη με τις πρώτες 
του ύλες κατασκευαστικούς άθλους. 
Έχοντας παρουσία σε περισσότερες 
από 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα,  
συνεισφέρουμε σημαντικά τόσο 
στην οικονομία της χώρας όσο και 
τις τοπικές κοινωνίες. Με στρατηγι-
κό πυλώνα τη βιώσιμη ανάπτυξη, ερ-
γαζόμαστε όλοι με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος και προωθούμε με 
νέες τεχνολογίες τις αρχές της κυ-
κλικής οικονομίας. Με την καινοτο-
μία στην καρδιά της δραστηριότη-
τάς μας, ανοίγουμε νέους δρόμους 
στον κλάδο μας και οδηγούμε τη 
μετάβαση σε αειφόρες κατασκευές. 

Ταυτόχρονα, μέσα από το πολύ-
πλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακό-
μα», στηρίζουμε όλους όσους έχουν 
ανάγκη αλλά και όλους εκείνους 
που ξεπερνούν καθημερινά τα όριά 
τους. Η μεθοδευμένη δράση μας 
αφορά σε κάθε καίριο τομέα της 
ελληνικής κοινωνίας, με στόχο τη 
στήριξη των νέων και των κοινωνι-
κά ευάλωτων ομάδων, τη θωράκιση 
της υγείας, την προστασία του περι-
βάλλοντος και την ενδυνάμωση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Βασική κινητήριος δύναμή μας εί-
ναι οι άνθρωποί μας, που μοιρά-
ζονται το όραμά μας για την αει-
φόρο ανάπτυξη, καινοτομούν με 
πάθος για δημιουργία και αφήνουν 
το δικό τους αποτύπωμα για ένα 
πιο βιώσιμο αύριο για όλους. Στον 
Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, απασχολούμε 640 
άτομα σε 36 εμπορικές και παρα-
γωγικές εγκαταστάσεις ανά την 
Ελλάδα, επενδύοντας συστηματικά 
στη συνεχή ανάπτυξή τους, σε ένα 
περιβάλλον αξιοκρατίας, εμπιστο-
σύνης, σεβασμού και δημιουργικό-
τητας. Προσφέρουμε εκπαίδευση 
και ειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, επαγγελματικών πι- 
στοποιήσεων, στοχευμένων τεχνι-
κών εκπαιδεύσεων, προγραμμάτων 
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων 
(business schools) κι άλλων θεματι-
κών εκπαιδευτικών δράσεων, όπως 
και πρόσβαση σε 3 εκπαιδευτικές  
πλατφόρμες (e-learning).

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ δίνουμε έμφα-
ση στην ανάδειξη νέων ταλέντων. Γι’ 
αυτό, αναζητούμε συνεχώς νέους, 
ταλαντούχους ανθρώπους και προ-
σφέρουμε ευκαιρίες ανάπτυξης της 
καριέρας τους αλλά και αξιοποίη-
σης των δεξιοτήτων τους, μέσα από 
διαφορετικούς ρόλους τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε χώρες όπου δρα-
στηριοποιείται ο Όμιλος Holcim.
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