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Είσαι απόφοιτος/τη; Έχεις μικρή ή και καθόλου ερ-
γασιακή εμπειρία και θέλεις να κάνεις ένα δυναμικό 
ξεκίνημα σε ένα φιλικό και σύγχρονο εργασιακό πε-
ριβάλλον; Το Rise Management Trainee Programme, 
εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, ενδυναμώνει νέ-
ους/νέες, σαν κι εσένα, για να κάνουν το πρώτο βήμα 
και να χτίσουν την καριέρα που ονειρεύονται. Μήπως 
είσαι εσύ η επόμενη ανακάλυψή μας;  
 
H Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί έναν από τους ση-
μαντικότερους εργοδότες της χώρας με 1.500 εργαζό-
μενους στην Ελλάδα Το βασικό συστατικό της επιτυχί-
ας είναι οι άνθρωποί της και η εταιρεία επενδύει στη 
νέα εποχή με σύγχρονες στρατηγικές, ενέργειες και 
πρωτοβουλίες που εξελίσσουν την εργασιακή κουλ-
τούρα για να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους 
ανθρώπους της, ώστε κάθε μέρα να εξελίσσονται 
μαζί με τον οργανισμό. M’ αυτό το όραμα έχει δημι-
ουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρί-
νεται στις επαγγελματικές και στις προσωπικές φιλο-
δοξίες των εργαζομένων. Φροντίζει τους ανθρώπους 
της παρέχοντας δυνατότητες για συνεχή μάθηση και 
επαγγελματική εξέλιξη και δημιουργεί μαζί τους προ-

σφέροντας σε όλους ίσες ευκαιρίες. Στο πλαίσιο αυτό 
η εξασφάλιση ευκαιριών καριέρας και εξέλιξης για 
ταλαντούχους νέους, καθώς και η συνεχής επένδυση 
στην ταχεία ανάπτυξή τους αποτελούν για την εται-
ρεία ισχυρή δέσμευση και προτεραιότητα.  
 
Μέσα από μία σειρά προγραμμάτων και πρωτο-
βουλιών, με κορυφαίο το Management Trainee 
Programme, η Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνει στους 
νέους όραμα και προοπτική να ξεκινήσουν μια επι-
τυχημένη επαγγελματική πορεία. Όι Management 
Trainees που επιλέγονται, εντάσσονται στις ομάδες 
μας και διανύουν μία διετή διαδρομή που τους εξε-
λίσσει κάθε μέρα, πλούσια σε projects, προκλήσεις 
και εμπειρίες. Σε όλη τη διαδικασία του πλάνου ανά-
πτυξής τους λαμβάνουν καθοδήγηση, κίνητρα και 
πρακτική γνώση ώστε να αναπτύξουν το ταλέντο 
τους και να συμβάλλουν ενεργά. Στόχος για τους 
Management Trainees είναι να εξελιχθούν σε υψη-
λόβαθμες θέσεις μέσα στην εταιρεία, αλλά και στις 
χώρες του Όμίλου μας. Όι αιτήσεις ξεκίνησαν τον 
Μάιο, ώστε να υποδεχτούμε τον Όκτώβριο τους νέους 
Management Trainees. 

Ανακάλυψε το Rise Management 
Trainee της Coca-Cola Τρία Έψιλον!
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