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H Inditex είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας στον
κόσμο, με φυσική παρουσία σε 95
αγορές με περισσότερα από 6.400
καταστήματα και σε 215 αγορές
μέσω της online πλατφόρμας.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται
από το 1993 με 154 καταστήματα των
αλυσίδων Zara, Bershka, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius
και Zara Home και απασχολεί περισσότερους από 3.600 εργαζόμενους.
Μοιραζόμαστε θεμελιώδεις αξίες
όπως η ομαδική εργασία, η ταπεινοφροσύνη, η διαφορετικότητα, η
δέσμευση. Κάθε άτομο είναι το κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας και
η συλλογική μας προσπάθεια είναι
αυτή που μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση που θέτουμε
στον εαυτό μας.
Diversity & Inclusion
Στην Inditex πιστεύουμε στη δύναμη
των ανθρώπων για αυτό και μέσα
από τις δράσεις μας ενισχύουμε
τη Διαφορετικότητα και Ένταξη.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα
περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που παρέχουν τη δυνατότητα στους συναδέλφους μας να
ευδοκιμήσουν και να πετύχουν ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο ή την ταυτότητα φύλου,
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το σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ηλικία, τη θρησκεία και την
αναπηρία, μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών τους. Προσπαθούμε
να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό
περιβάλλον στο οποίο όλοι θα νιώθουν αποδεκτοί και θα έχουν την
ελευθερία να εκφράσουν τις ιδέες
τους.
Στην Ελλάδα, έχουμε υπογράψει τη
Χάρτα της Διαφορετικότητας μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υιοθέτησε η Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού, για την προώθηση της διαφορετικότητας στις
ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος του
Diversity Charter Greece είναι να
λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης
για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών. Υποστηρίζουμε πλήρως την
κουλτούρα της διαφορετικότητας
και της ένταξης και η ομάδα μας
είναι αφοσιωμένη σε αυτό. Για το
σκοπό αυτό πραγματοποιήσαμε ένα
κύκλο εκπαιδεύσεων και ήρθαμε σε
επαφή με τις έννοιες του Diversity &
Inclusion μέσα από βιωματικά σεμινάρια και δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ένα ακόμα βήμα μπροστά,
ως ανθρωποκεντρικός οργανισμός.
Η πολυπολιτισμικότητα, η διαφορετικότητα, η ένταξη και ο σεβασμός αποτελούν βασικό κομμάτι
του DNA μας.
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FIND
YOUR TRUE
PATH
#morethanajob

What do you do that makes you
unique?
Register at inditexcareers.com and
discover what positions we have
available.

