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Αν…
•      εμπνέεσαι από την τεχνολογία και 

είναι στοιχείο του DNA σου, 
•      σου αρέσει να ανακαλύπτεις και να 

σχεδιάζεις λύσεις κάνοντας πράξη 
τις καινοτόμες ιδέες σου,

•      είναι προτεραιότητά σου ένα δυνα-
μικό περιβάλλον εργασίας που θα 
απογειώσει την καριέρα σου,

τότε ο Μαγικός μπλε κόσμος της ΚΑΥΚΑΣ 
είναι το φυσικό σου περιβάλλον! 

Ποιοι είμαστε
Αποτελούμε μία από τις πιο δυναμικές 
και ραγδαία αναπτυσσόμενες ελληνι-
κές εταιρείες των τελευταίων ετών. 
Κατέχουμε την ηγετική θέση στον 
χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
φωτισμού, ειδών τεχνολογίας κτιρίων 
και λύσεων διαχείρισης ενέργειας στην 
Ελληνική αγορά και είμαστε μέλος πα-
νευρωπαϊκού ομίλου εμπορικών εται-
ρειών τεχνολογίας και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού (FEGIME). 
Διαθέτουμε 72+ καταστήματα σε Ελ-
λάδα και Κύπρο, 3 υψηλής αισθητικής 
Lighting & Innovation HUBs, τα οποία 
είναι αφιερωμένα στην αλληλεπίδρα-
ση με τον φωτισμό και τον αυτομα-
τισμό κτιρίων, 2 σύγχρονες μονάδες 
κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων, 
εξειδικευμένες ομάδες πωλήσεων και 
σχεδιασμού ολοκληρωμένων λύσεων 
(B2B, Φωτισμού, Βιομηχανίας & Ναυ-
τιλίας, ICT, αυτοματισμών κτιρίων &  

εξοικονόμησης ενέργειας), σύγχρονο 
κέντρο διανομής, κεντρικά γραφεία 
160+ θέσεων εργασίας.

Ποια είναι η ομάδα μας 
Αποτελείται από 1.200+ μοναδικούς 
επαγγελματίες που αγαπούν τις προ-
κλήσεις, εμπνέονται από τους πελάτες 
μας και αναζητούν τη συνεχή βελτίωση 
σε ό,τι κάνουμε. Ήθος, πάθος, ομαδι-
κότητα και αποτελεσματικότητα είναι 
οι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας που 
αναδεικνύονται κάθε χρόνο μέσα από 
τις συνεχείς διακρίσεις μας για το 
εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που 
προσφέρουμε.  

Πώς γινόμαστε καλύτεροι  
Επενδύουμε σταθερά στο ταξίδι της 
επαγγελματικής εξέλιξης των στελε-
χών μας προσφέροντας προγράμματα 
διαρκούς επιμόρφωσης από το Kafkas 
Institute και δυνατότητα εναλλαγής 
θέσεων εργασίας (job rotation). Ανα-
πτύσσουμε τις δεξιότητες των αν-
θρώπων μας, απελευθερώνουμε το 
δυναμισμό τους και πορευόμαστε κα-
θημερινά μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, ανοιχτής επικοινωνίας 
και σεβασμού. Η διαφορετικότητα των 
ανθρώπων μας και η εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές τους είναι κινητήριες δυνά-
μεις για την εταιρεία μας και μυστικό 
της επιτυχίας μας για την εξέλιξή τους. 
Γιατί η ΚΑΥΚΑΣ, είναι οι άνθρωποί της!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εμπορία Ηλεκτρολογικών 

Υλικών & Φωτιστικών
Χρονολογία έναρξης: 1975

Αριθμός εργαζομένων: 1.200+ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - 

Παιανία
Τηλ.: 216 3003000

E-mail: 
recruitment@kafkas.gr

Web address:
www.kafkas.gr
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ΒΡΑΒΕΙΑ
 

 2022/2021/2020/2019/2018/2016/
2015/2014 Best Workplaces Greece

 2021 Best Workplaces Europe
 e-Volution Awards 2022

2 ασημένια βραβεία  
στις κατηγορίες «Best in B2B» 
και  «E-commerce platforms»

 Lighting Awards 2022, 4 χρυσά, 
1 αργυρό και 1 χάλκινο

 Τrue Leader 2021

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

https://www.facebook.com/kafkas.gr
https://www.linkedin.com/company/-kafkas-sa/
https://www.instagram.com/kafkas_sa/
https://www.youtube.com/user/kafkasgr
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