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Ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
αναγκαιότητα ύπαρξης δομών Πληροφορικής και εφαρμογών για τον κάθε
πολίτη είναι κάτι που αναδείχθηκε έντονα τα 2 τελευταία χρόνια της πανδημίας.
Η Netcompany-Intrasoft αποτελεί μια κορυφαία πολυεθνική εταιρία IT, με
φυσική παρουσία σε 13 χώρες, συμμετοχή σε έργα για λογαριασμό 500+ πελατών σε 70+ χώρες. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε project του Δημοσίου
και Ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή ένωση και τους θεσμικούς
φορείς αυτής.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και εξελίσσεται, η Netcompany-Intrasoft
έχει τη σημαντική ευκαιρία και την κομβική ευθύνη να διαμορφώσει το τεχνολογικό σκηνικό του μέλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι η χρήση του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών με ίσες
ευκαιρίες για όλες και όλους.
Σε αυτό το όραμα σε θέλουμε συνοδοιπόρο! Μια από τις 300+ ανοιχτές
θέσεις εργασίας μας είναι η επόμενη δουλειά σου και η πιο συναρπαστική.
Κάνε την αίτησή σου και #BePartOfSomethingGreat!
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Η επόμενη δουλειά σου θα είναι στην Netcompany-Intrasoft
και θα είναι η πιο συναρπαστική!

Μας γνωρίζετε σαν την Νο.1 εταιρεία Πληροφορικής στην Ελλάδα. Όμως, για εμάς η Πληροφορική είναι το μέσο για τη δημιουργία βιώσιμων
κοινωνιών, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους.
Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης και καινοτομίας με την σύμπλευσή μας με
την Netcompany, αλλά το όραμά μας παραμένει
το ίδιο: η προσέλκυση του ποιοτικότερου ταλέντου της αγοράς και η παροχή ενός εργασιακού
περιβάλλοντος που διέπεται από ευημερία, ισότητα, σεβασμό στη μοναδικότητα, τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη και έμφαση στην
ανάπτυξη για τους 2.800+ εργαζόμενους μας.
Στην νέα εποχή της Netcompany-Intrasoft επιθυμούμε να σε έχουμε συνοδοιπόρο: 1 από τις
300+ ανοιχτές μας θέσεις εργασίας να είναι η
επόμενη και πιο συναρπαστική δουλειά σου!
#BePartOfSomethingGreat!
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Απόκτησε εργασιακή εμπειρία

Είσαι φοιτητής Πληροφορικής; Κάνε την πρακτική σου σε μία από τις ομάδες μας, όπου θα έχεις
τη δυνατότητα να δουλέψεις σε μεγάλα έργα IT,
δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.

Ξεκίνησε την καριέρα σου μαζί μας

Αποφοίτησες πρόσφατα και κάνεις τα πρώτα
σου επαγγελματικά βήματα; Στη NetcompanyIntrasoft έχεις την ευκαιρία να εκπαιδευτείς στις
κορυφαίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, πάνω
σε project με παγκόσμιο αντίκτυπο. Software &
product -development, web & digital applications
development, deployment, testing και support
είναι μόνο λίγοι από τους διαθέσιμους ρόλους
στην εταιρεία μας.

Αξιοποίησε την εμπειρία σου

Είσαι έτοιμη/ος για την πιο συναρπαστική δουλειά της καριέρας σου; Στη Netcompany-Intrasoft
αναζητούμε άτομα με εμπειρία και διάθεση για
διαρκή εξέλιξη. Μαζί μας θα έχεις τη δυνατότητα να εκτεθείς και να διαμορφώσεις ένα μεγάλο
εύρος έργων παγκόσμιας εμβέλειας, με χρήση
των τελευταίων τεχνολογιών και μεθοδολογιών.

Γιατί Netcompany-Intrasoft;

Γιατί παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον
με ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών, διαρκή εκπαίδευση, διεθνή κουλτούρα,
υβριδικό μοντέλο εργασίας, ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, δράσεις για το well-being και
άλλες παροχές.
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Netcompany-Intrasoft
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντικείμενο:
IT Solutions and Services
Χρονολογία έναρξης: 1996
Αριθμός εργαζομένων: 2.800

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση:
19km Markopoulou-Paianias Av.
GR 19002, Paiania
Τηλ.: +30 210 6876400
E-mail:
info@netcompany-intrasoft.com
Web address:
netcompany-intrasoft.com

SOCIAL MEDIA
/company/
netcompany-intrasoft-sa
/netcompanyintrasoft
/netcompany_intrasoft
/NetCo_Intra
/netcompanyintrasoft

ΒΡΑΒΕΊΑ
 Ιntegrator of the Year,
BITE Awards 2021
 Gold Award, Most Innovative
Workplace Redesign,
HR Awards 2021
 Gold Award, Best Employee
Engagement Strategy,
HR Awards 2021

#BePartOfSomethingGreat
netcompany-intrasoft.com

Netcompany-Intrasoft is a leading
European IT Solutions and Services
Group with strong international
presence and expertise, offering
innovative and added-value solutions
of the highest quality to a wide range
of international and national public
and private organizations.
Netcompany-Intrasoft was founded
in 1996 by Intracom Holdings and
remained a member of it until
October 2021. As of November 2021,
INTRASOFT became a member of
the Netcompany Group, a Denmark
located IT company founded in 2000.
Netcompany is the fastest growing
and most successful IT services
company in the Nordics, owning
vast technology experience and
deep industry-specific knowledge,
creating innovative solutions tailored
to meet business goals.
Netcompany-Intrasoft employs more
than 2,800 highly skilled professionals, representing over 50 different nationalities and mastering
more than 30 languages. With
headquarters in Luxembourg, Netcompany-Intrasoft operates through
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its operational branches, subsidiaries
and offices in 13 countries: Belgium,
Bulgaria, Cyprus, Denmark, Greece,
Jordan, Kenya, Luxembourg, Romania, RSA, UK, UAE and USA.
More than 500 organizations in over
70 countries worldwide (Institutions
and Agencies of the European Union,
National Government Organizations,
Public Agencies, Financial Institutions, Telecommunication Organizations, and Private Enterprises)
have chosen the company's services
and solutions to fulfill their business
needs.
Netcompany-Intrasoft’s
expertise
and strength lie in its proven
capacity and successful track record
in undertaking and delivering,
complex, mission - critical projects.
Netcompany-Intrasoft’s professionals
(#IntrasoftPeople) have developed
the ability to combine their
technical expertise with thorough
understanding of each customer’s
individual business needs. The
company consists of a highly skilled,
efficient and flexible human resources
base, with an international culture.

