
122 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ



www.kariera.gr 123

Ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας που σε κάνει να γίνεσαι 
καλύτερος και να ξεπερνάς τον εαυτό σου κάθε μέρα.  
Και το αναγνωρίζουμε. Και το κάνουμε με πρόγραμμα.  
Και σου δίνουμε όλα τα εφόδια για να εξελιχθείς.  
Αυτά προσφέρουμε στους 6.500 εργαζομένους μας.  
Και μας το αναγνωρίζουν.  
Γι’ αυτό και βραβευόμαστε.

 6η συνεχόμενη χρονιά Κορυφαίος Εργοδότης

Κάνε #join στο success story της Lidl Ελλάς και γίνε κι εσύ 
μέλος του #teamLidl.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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Lidl Ελλάς: Ένα εργασιακό περιβάλλον 
βασισμένο στο «μαζί»

Πρόκληση για όλους εμάς στην Lidl Ελλάς αποτελεί να 
προσφέρουμε κάθε χρόνο ένα ολοένα καλύτερο εργα-
σιακό περιβάλλον στους περισσότερους από 6.500 αν-
θρώπους μας στα Καταστήματα, τα Logistics Centers 
και τα Γραφεία μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα εργασιακό 
περιβάλλον φιλικό, χωρίς διακρίσεις, με ισότητα και 
σεβασμό στη μοναδικότητα, υποστηρίζοντας όμως 
ταυτόχρονα την ομαδική εργασία. Ένα σύγχρονο και 
δυναμικό εργασιακό περιβάλλον συνεχούς εκπαίδευ-
σης και ανάπτυξης. 

Απόδειξη πως έχουμε τους ανθρώπους μας στο επίκε-
ντρο κάθε μας δράσης αποτελεί το γεγονός πως είμαστε 
Top Employer για 6η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα. 
Και αυτή η βράβευση κάθε χρόνο μας γεμίζει περισ-
σότερες ευθύνες ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποι-
ήσουμε ακόμα περισσότερες δράσεις και ενέργειες. 
 
Τι μας κάνει λοιπόν Top Employer για 6η συνεχό-  
μενη χρονιά;

Παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης για 
κάθε μέλος της ομάδας μας
Επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Πι-
στεύουμε ότι οι επαγγελματικές δυνατότητες δεν 
έχουν όρια. Γι’ αυτό βοηθάμε το #teamLidl να τις εξε-
λίξει. Για να μπορεί να αναπτυχθεί και να αναλάβει  
νέους ρόλους και να αποκτήσει νέες δεξιότητες.
 
Δεσμευόμαστε για ένα συμπεριληπτικό εργασιακό 
περιβάλλον ισότητας
Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε δεσμευτεί μέσω της 
υπογραφής των αρχών WEP, της Χάρτας Διαφορετικό-
τητας και της πιστοποίησης ισότητας SHARE. Παράλ-
ληλα, σχεδιάζουμε συνεχώς νέες δράσεις ισότητας 
των φύλων και στήριξης της οικογένειας.  

Νικολέττα Κολομπούρδα,  
HR Director και Member of the Board 

της Lidl Ελλάς
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Προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές: 
Στόχος μας είναι να παρέχουμε όλα τα εφόδια για 
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, με υψηλές, 
άνω του μέσου όρου της αγοράς, απολαβές και ελκυ-
στικές επιπλέον παροχές σε όλη την ομάδα μας. 

Παράλληλα, στηρίζουμε με πληθώρα καινοτό-
μων δράσεων την αγορά εργασίας, παρέχο-
ντας σε νέους και νέες με μικρή ή χωρίς προϋ-
πηρεσία ευκαιρίες ώστε να αναπτυχθούν και να 
αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Όραμά μας αποτελεί 
η ενίσχυση του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου εξα-
σφαλίζοντας πως τα μελλοντικά Στελέχη θα έχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια και γνώσεις. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω όποιον και όποια ενδι-
αφέρεται να κάνει join στη μεγάλη ομάδα του #teamLidl 
να επισκεφθεί το career site μας, team.lidl.gr και να μας 
γνωρίσει λίγο καλύτερα. 

Πιστοί στο όραμά μας σχεδιάσαμε το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα Lidl UP: Learn & Work, που απευθύνεται 
για πρώτη φορά στον χώρο της μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, συνδυάζει σπουδές και εκπαίδευση στην 
πράξη, πιστοποιημένο πτυχίο ως «Στέλεχος Λιανικού 
Εμπορίου» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και τη θέση του Υποδιευθυντή/-τριας 
Καταστήματος Lidl να περιμένει τους/τις αποφοίτους 
του.

Παράλληλα τα προγράμματα Lidl UP: International 
Trainee και Lidl UP: Purchasing Trainee συνδυάζουν 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση με εργασία και προετοιμά-
ζουν τους υποψηφίους και τις υποψήφιες για τη θέση 
ευθύνης που θα αναλάβουν με την ολοκλήρωσή τους.
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Έλα στο #teamLidl! 
Πάνω από 6.500 άνθρωποι, 4 πε-
ριφέρειες και 229 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα. Και παρ' όλα 
αυτά, η αγαπημένη μας λέξη είναι 
το "μαζί". Μαζί πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας. (Και) μαζί μας εξελίσ-
σεσαι. Μαθαίνουμε ασταμάτητα, ξε-
περνάμε τον εαυτό μας, χτίζουμε το 
μέλλον μας.

Στα HQs μας στη Θεσσαλονίκη & 
στα περιφερειακά γραφεία μας σε 
Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και 
Πάτρα.

Εδώ θα βρεις ευκαιρίες εξέλιξης 
για περισσότερους τομείς απασχό-
λησης από ό,τι φαντάζεσαι: Οικονο-
μικά, Λογιστικά, Αγορές, Logistics, 
Marketing, IT, HR κ.ά. 

Θέσεις εργασίας στους τομείς αυ-
τούς προκύπτουν στα κεντρικά γρα-
φεία στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, αλλά 
και στα γραφεία των περιφερειών 
μας.

Στα 229 καταστήματά μας σε όλη 
την Ελλάδα.
Μπες στο #teamLidl: έλα στο σημείο 
όπου ερχόμαστε σε καθημερινή  

επαφή με τον πελάτη. Με σεβασμό, 
εκτίμηση και ομαδικότητα, δουλεύ-
ουμε μαζί για έναν κοινό σκοπό και 
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο. 

Εκτός από φιλικούς συναδέλφους, 
θα βρεις δυνατότητες ευέλικτης ερ-
γασίας σε πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. 

Γίνε ο δικός μας ήρωας! Θα έχεις 
ένα από τα καλύτερα πακέτα παρο-
χών στο λιανικό εμπόριο.

Στα 5 Logistics Centers μας.

Η ραχοκοκαλιά της #LidlHellas. Είναι 
οι άνθρωποι που εργάζονται στις 
αποθήκες μας. 

Γίνε κι εσύ η άμεση υποστήριξη που 
χρειαζόμαστε όλοι μας στα κατα-
στήματα. Θα δεις ότι εξελίσσουμε 
συνεχώς τις διαδικασίες ταξινόμη-
σης, μεταφοράς και ανακύκλωσης 
ξεπερνώντας τον εαυτό μας κάθε 
μέρα. Ώστε κάθε ένα από τα 2.500 
προϊόντα μας να φτάνει στον σω-
στό χρόνο στο σωστό ράφι σε όποια 
γωνιά της Ελλάδας βρισκόμαστε!

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο 

Καταναλωτικών Προϊόντων
Χρονολογία έναρξης: 1999

Αριθμός εργαζομένων: 
Πάνω από 6.500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.

Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,
Τ.Κ. 57 022 Σίνδος

Τηλ.: 8001113333 
(δωρεάν, εντός Ελλάδας)

Web address:
team.lidl.gr

SOCIAL MEDIA

/lidlgr
/company/lidl-hellas

/Lidl_Hellas_
/lidl_hellas

/lidlhellas

ΒΡΑΒΕΙΑ

 Top Employer 2022 
για 6η συνεχόμενη χρονιά

 HR Awards 2021
 Supermarket Awards 2021

 Responsible Business 
Awards 2021

 Social Media Awards 2021

Lidl Ελλάς

https://www.facebook.com/lidlgr
https://www.linkedin.com/company/lidl-hellas/
https://twitter.com/lidl_hellas_
https://www.instagram.com/lidl_hellas/
https://www.youtube.com/user/lidlhellas
https://team.lidl.gr/
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