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We are #growing
Σε απαιτητικές περιόδους, όπως αυτή 
που βιώνει ο κόσμος τελευταία, είμαστε 
περήφανοι που στην PwC Ελλάδας συ-
νεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε σταθερά, 
παρέχοντας ευκαιρίες εργασίας σε φοι-
τητές, αποφοίτους και στελέχη με διαφο-
ρετική εμπειρία και υπόβαθρο.
Από τον Ιούλιο του 2021, υποδεχτήκαμε 
περισσότερους από 550 νέους συνερ-
γάτες, με πάνω από τους μισούς να είναι 
graduates, στηρίζοντας, έτσι, έμπρακτα 
τη νεανική απασχόληση.
Η ανάπτυξη, όμως, δεν περιορίζεται στην 
Αθήνα. Ενισχύουμε τη στελέχωση των 
γραφείων μας στην Θεσσαλονίκη, προ-
σφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες καριέ-
ρας, ενώ έχει ξεκινήσει η λειτουργία του 
νέου Technology Innovation Hub στην 
Πάτρα που στόχο έχει να γίνει ο πυρήνας 
τεχνολογικής καινοτομίας της PwC.

Είτε είσαι αναλυτής, οικονομολόγος, λο-
γιστής, νομικός, είτε αγαπάς τη στρατη-
γική, την καινοτομία και οτιδήποτε γύρω 
από το STEM, μπορείς να γίνεις μέλος 
μιας ποικιλόμορφης κοινότητας ανθρώ-
πων που ενώνουν τις δυνάμεις τους με 
στόχο την επίλυση σημαντικών προβλη-
μάτων, εμπνέοντας εμπιστοσύνη και επι-
τυγχάνοντας βιώσιμα αποτελέσματα.

Μέσα από καθημερινή συνεργασία με κα-
ταξιωμένα στελέχη σε διαφορετικά έργα, 
θα αναπτύξεις νέες δεξιότητες και θα μά-

θεις πως να ξεπερνάς τις προκλήσεις του 
σήμερα σχεδιάζοντας το αύριο.

Life @ PwC Greece
Στην PwC Ελλάδας σχεδιάζουμε και υλο-
ποιούμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και 
πολιτικές στοχεύοντας στο well-being, 
την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση 
των αναγκών των εργαζόμενων.
Επενδύουμε στην πρωτοβουλία “Be well, 
work well”, που εφαρμόζεται μέσα από 
μια σειρά δράσεων, όπως σεμινάρια 
θετικής ψυχολογίας, online μαθήματα 
pilates και cross training, το Employee 
Assistance Programme και άλλων ενερ-
γειών που στοχεύουν στην σωματική και 
ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζό-
μενων. Οι “Wherever Works” και “Dress 
For Your Day” πολιτικές παρέχουν στον 
εργαζόμενο τη δυνατότητα επιλογής του 
τόπου εργασίας και ντυσίματος με στόχο 
την ενθάρρυνση της ευελιξίας. Παράλλη-
λα, με την εισαγωγή του “Career Break 
policy”, δίνεται η ευκαιρία στους εργα-
ζόμενους, αφού συμπληρώσουν ορισμέ-
νο χρονικό διάστημα στην εταιρεία, να 
κάνουν ένα διάλειμμα από την καριέρα 
τους και να αφιερώσουν χρόνο σε προ-
σωπικές δραστηριότητες και στόχους. 
Όλα τα παραπάνω είναι μία μικρή μόνο 
εικόνα της ζωής στην PwC.

Αν θέλεις να βιώσεις τις ίδιες εμπειρίες 
και να ενταχθείς στην ομάδα της PwC 
επισκέψου τώρα το career site μας.
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