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Στην Κωτσόβολος, έχουμε επίκεντρο τον άνθρωπο και  
πιστεύουμε πως επενδύοντας στους ίδιους τους ανθρώπους 
μας, μπορούμε να εξελιχθούμε ως εταιρεία. Έτσι αναγνωρί-
ζουμε τις ανάγκες στο νέο εργασιακό περιβάλλον και έχου-
με δεσμευτεί στη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπων μας, με 
στόχο να κατανοούν συνολικά τον χώρο του retail και τελικά, 
να αναδεικνύονται enterprise contributors και leaders. Πώς;
Στην Κωτσόβολος πιστεύουμε:
... ότι το L&D dpt δεν έχει την αποκλειστικότητα της εκ-
παίδευσης. Έχουμε υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο λει-
τουργίας που προσδίδει σε όλες τις ενέργειες ταχύτητα, 
σχετικότητα και τη διασφάλιση των υψηλότερων standards 
σε μεθοδολογία. Αρκετοί από τους/τις συναδέλφους μας 
λειτουργούν ως Subject Matter Experts στις ακαδημίες μας.
... ότι κάθε συνάδελφος πρέπει να έχει το καλύτερο δυνατό 
ξεκίνημα μαζί μας. Καλωσορίζουμε τους/τις νέους/ες συ-
ναδέλφους μας με ένα δομημένο πρόγραμμα onboarding, 
ενώ αναπτύσσουμε transition programs για όσους/ες μετα-
κινούνται σε νέους ρόλους. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι 
πολλές!
... ότι η γνώση αποκτά αξία όταν μοιράζεται. Όι άνθρωποι 
που συμμετέχουν σε ένα συνέδριο ή course, φέρνουν τη γνώ-
ση στην εταιρεία και τη μοιράζονται με συναδέλφους από το 
ίδιο ή και άλλα τμήματα.
... στη meaningful εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βασιζόμε-
νοι σε ένα ξεκάθαρο capabilities framework και σε μία  

δομημένη ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, δημιουργούνται 
capabilities aKademies.
... ότι οι ηγέτες προετοιμάζονται και διαρκώς αναπτύσσο-
νται. Το Leadership aKademies περιλαμβάνει μαθησιακά τα-
ξίδια και critical experiences για individual contributors, για 
1st Time και Experienced Managers.
... στα μαθησιακά ταξίδια, και όχι στα «πυροτεχνήματα».  
Τα aKademies που αναπτύσσονται, είναι πολύμηνα και συνή-
θως περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα expertise.
... στις δυνατές συνεργασίες και οικοσυστήματα. Στα aKade- 
mies, πέρα από τους εσωτερικούς Subject Matter Experts, 
συμμετέχουν οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί φορείς και επαγ-
γελματίες της αγοράς. Και επειδή είμαστε digital, αξιοποι-
ούμε τους καλύτερους content providers, ανάλογα με τον 
τομέα στον οποίο εξειδικεύονται. 
... στη βιωματική, relevant εκπαίδευση. Σε όλες τις εκ-
παιδευτικές μας δράσεις, αναπόσπαστο στοιχείο είναι η  
συμμετοχή σε εμπειρίες με νόημα. Τα Field Study Projects 
είναι αναπόσπαστο στοιχείο όλων των εκπαιδευτικών  
ενεργειών μας.
... ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι παιχνίδι. Μεγάλο  
μέρος της καθημερινής, σύντομης, στη ροή της εργασίας  
εκπαίδευσης για τους/τις συναδέλφους πρώτης γραμμής  
γίνεται μέσω LXP πλατφόρμας. Γιατί να μην παίζει, συμ-
μετέχει σε κληρώσεις, επιβραβεύεται κάποιος/α, καθώς  
μαθαίνει;
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