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ΒΡΑΒΕΊΑ
 HR Awards 2021:
Bronze Award στην κατηγορία
"Best Internal Use of Academies"
 Health & Safety Awards 2021:
Gold Award στην κατηγορία
“Health & Safety Culture”
 Greek Exports Awards 2021:
Gold Award στην κατηγορία
“Top Export Company Brand”
 Ermis Awards 2021:
Gold Award στην κατηγορία
“Branding & Design - Packaging”
 Healthy Diet Awards 2021:
Gold Award στην κατηγορία
“Free from Low or No
Beverage Products”
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Με σταθερό βηματισμό, έντονη εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως
τους ανθρώπους μας, υπηρετούμε
τον εταιρικό μας Σκοπό, να «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα
και αύριο», αντιπροσωπεύοντας ένα
ισχυρό και αξιόπιστο σχήμα, που
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου της ζυθοποιίας στη
χώρα μας!
Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζουμε έμπρακτα την εγχώρια αγορά μπύρας, διαθέτοντας ένα ευρύ
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που περιλαμβάνει αγαπημένες επιλογές των
καταναλωτών. Από αυτά, 11 σήματα
παράγονται στην Ελλάδα, στα δύο
ιδιόκτητα εργοστάσιά μας, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα
Ευβοίας. Συνολικά, απασχολούμε περισσότερους από 450 εργαζομένους
πανελλαδικά, ενώ διαθέτουμε ένα
ευρύ δίκτυο που ξεπερνά τους 1.000
συνεργάτες χονδρεμπορίου και τα
112.500 σημεία πώλησης σε όλη τη
χώρα. Ταυτόχρονα, μέσω της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, έχουμε παρουσία σε 40 σχεδόν διεθνείς
αγορές και στις 5 ηπείρους, νιώθοντας υπερήφανοι για την ποιότητα
και γεύση που προσφέρουν τα προϊόντα μας και στους καταναλωτές
του εξωτερικού.

Βάσει της φιλοσοφίας μας, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας και πρωτοβουλίας. Από τη θέση και τον ρόλο
τους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,
αποτελούν πηγή έμπνευσης για να
πρωτοπορούμε και καθημερινά να
εξελισσόμαστε. Γι’ αυτό και στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα
σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό
περιβάλλον, επενδύοντας σταθερά
στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού μας και δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης,
ακολουθώντας δίκαιη αξιολόγηση
για όλους. Καθημερινά, επιδιώκουμε
έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας
και την υλοποίηση πρωτοβουλιών
με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ψυχικής υγείας
των ανθρώπων μας. Την ίδια στιγμή,
δίνουμε έμφαση στη δημιουργία και
διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος που αγκαλιάζει την πολυμορφία
και προάγει τη συμπερίληψη, έτσι
ώστε οι άνθρωποί μας να νιώθουν
απολύτως ελεύθεροι να εκφράσουν
τον πραγματικό τους εαυτό.
Εάν μοιράζεστε και εσείς τις ίδιες
αξίες, φιλοσοφία και όραμα και θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας της
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, επικοινωνήστε μαζί μας!

