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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

ACCENTURE  

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών 

τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία 

και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, προσφέρουμε 

ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, 

διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, 

αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης 

Τεχνολογίας και Ευφυών Λειτουργιών. 

 

ADVANTAGE FSE  

Advantage FSE (AFSE) is a leading supplier of Digital banking solutions, Funds 

Transfers and Payments.  Our mission is to provide high-end solutions in the Finance 

sector by coupling State-of-the-Art Technology & Innovative Business Principles. 

Our two notable solutions OMNIA, an omni-channel Digital Banking solution and 

Advantage Payment Solution (APS), a leading solution for Payments are market 

leaders. 

We have successfully implemented projects in innovative & leading Financial 

Institutions in countries of all 5 Continents, under the strategic partnership of 

FISERV, the global leader in financial services’ technology and services innovation, 

including award-winning solutions for mobile and online banking, payments, risk 

management, data analytics and core account processing. 

We pride ourselves on the quality and engagement of our Associates and envision 

our Company to continuously create sustainable value for our Clients delivering our 

innovative Software around the globe.  

The Core Values that drive our People are: 

https://www.accenture.com/gr-en/about/company/greece
http://www.afse.eu/
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◆ Client Centric – We are always willing & able to meet and exceed our Client’s 

expectations 

◆ Ownership & Accountability – We respond reliably and with persistence to 

overcome obstacles & achieve results 

◆ Innovation – We seek new and improved techniques, solutions and approaches to 

continuously improve our work 

◆ Quality – We always deliver high quality work and continuously work to excel in 

what we do 

◆ Teamwork – We enjoy working as a team & actively participate to achieve great 

results 

◆ Meritocracy – We are consistent, honest, fair and impartial in everything we do, 

even when faced with difficult situations 

 

ANALOG GROUP 

Στις αρχές του 2006, ο Σγαρδέλης Παναγιώτης, καταξιωμένος επαγγελματίας στον 

κλάδο της ελεγκτικής, με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

του κλάδου, ιδρύει την εταιρεία «SaaS Consulting». 

Με όραμα τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές 

και φοροτεχνικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στο accounting management, η 

«SaaS Consulting» καταφέρνει να καταγράψει αξιοσημείωτη πορεία, συνάπτοντας 

συμφωνίες με μεγάλες εταιρίες του εμπορικού και κατασκευαστικού κλάδου και 

να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. 

Αργότερα, το 2014, ιδρύεται η συμβουλευτική εταιρεία «Analog Α.Ε.», η οποία έχει 

έδρα σε ιδιόκτητα γραφεία στον Πειραιά. Η εταιρεία σημειώνει εξίσου μεγάλη 

επιτυχία – κυρίως στον εσωτερικό έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας. 

Η συνεχής εξέλιξη, η πολυετής εμπειρία και η άμεση προσαρμογή στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον που πλαισιώνει τις επιχειρήσεις, δίνει 

στην εταιρεία ένα διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

https://www.analoggroup.gr/
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APIVITA  

H APIVITA είναι μία πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία που παράγει καινοτόμα 

φυσικά καλλυντικά από το 1979, που προωθούν έναν ισορροπημένο και αρμονικό 

τρόπο ζωής, βασισμένο στην ελληνική φύση και στη μοναδική κοινωνία των 

μελισσών. 

Η APIVITA από το 2017 ανήκει στον όμιλο PUIG και πλέον δραστηριοποιείται σε 

πάνω από 50 χώρες, όπως Γαλλία, Ταϊβάν, Ρωσία, Χονγκ Κονγκ, Κύπρο, Ρουμανία, 

Βέλγιο, Πορτογαλία, Κροατία, Κίνα, Ταϋλάνδη, Ν. Αφρική, Ουκρανία, Βουλγαρία, 

Ιρλανδία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ιταλία, Νορβηγία 

συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής της στην Ισπανία, κλπ. 

Στην APIVITA μοιραζόμαστε ένα όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη και απόλυτο 

σεβασμό και αγάπη για τη φύση και τον άνθρωπο. Επομένως, αναζητούμε άτομα 

που ενστερνίζονται τη φιλοσοφία και τις αξίες της APIVITA και προωθούν και 

πωλούν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

 

APPLY2DAY  

apply2day is a pioneering company based in Athens which deals with the factor of 

recruitment. In cooperation with the biggest companies, it provides high quality HR 

solutions as well as a unique experience for all our candidates. High skilled 

professionals will guide you and advise you through this journey, standing next to 

you every step of the way. Our team always a step further and deeply into the 

demanding job market will fulfill all your requests, finding the most suitable carrier 

for you. 

 

ATRIUM HOTELS & RESORTS  

Atrium Hotels & Resorts constitute one of the most profitable and radically 

developing Hotel Groups in Greece. Their leading position and multi-year presence 

through a group of luxurious five-star hotels in Rhodes is certified by the perpetual 

http://www.apivita.com/
https://apply2day.gr/
https://www.atriumhotels.gr/
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awards granted, the high ratings, as well as the consistently healthy financial 

condition of the Group. 

The success of Atrium Hotels & Resorts stems from our people, who share a passion 

for hospitality and at the same time take pride in providing high-quality services. 

From the very first moment we are focusing on our team members, regardless of 

their rank, through integration programs, trainings and reward systems all 

contributing to their constant professional development. 

If you bear a real passion for hospitality and would like to be employed in a dynamic 

environment where you can share your ideas and constantly develop, then perhaps 

you consist our new team member. Please send us your CV via hr@atriumhotels.gr  

Company information and benefits: 

The company offers a competitive remuneration package in a dynamic and highly 

professional working environment. Accommodation, meals and recreational facilities 

are also provided. Furthermore, educational lectures and personalized training plans 

are conducted in order to meet employee needs. Finally, a merit-based performance 

appraisal system is implemented, and a cash bonus is provided per month based on 

employee performance. For more information about our Group of Hotels you can 

visit our webpage.  

 

AUTOHELLAS  

Η Autohellas δραστηριοποιείται από το 1974 στο χώρο του αυτοκινήτου, και από 

το 1999 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αποτελεί την αρχική 

εταιρεία και μέλος του ευρύτερου Ομίλου Θ. Βασιλάκη ο οποίος μεταξύ άλλων 

δραστηριοποιείται και στο χώρο των αερομεταφορών με την επίσης εισηγμένη 

Aegean. Οι εταιρείες του Ομίλου είναι οι Hertz, Autotechnica, Βελμάρ, Hyundai, Kia, 

Seat, Cupra, Eltrekka. 

Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι δραστηριότητες του 

ομίλου είναι: 

• Ενοικίαση Αυτοκινήτων (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση). 

mailto:hr@atriumhotels.gr
https://www.autohellas.gr/
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• Διεθνής Δραστηριότητα (Βραχυχρόνια, Μακροχρόνια Μίσθωση και Εμπορία 

Αυτοκινήτων). 

• Εμπορία αυτοκινήτων (Εισαγωγή/ Διανομή/ Λιανική Πώληση). 

Κατέχει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων που ξεπερνάει τα 47.000 

οχήματα και με πάνω από 143 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, o Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες και πρωτοποριακές λύσεις που 

καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη, κάθε στιγμή και συνεχίζει να καινοτομεί, 

προσφέροντας διαρκώς νέες υπηρεσίες. Η Autohellas δίνει μεγάλη σημασία στο 

ανθρώπινο δυναμικό της, που πλέον ξεπερνάει τα 1.500 άτομα, και αποτελεί το 

βασικό πυρήνα λειτουργίας της.  

Κάντε κλικ εδώ -> https://www.autohellas.gr/anthropino-dynamiko/theseis-

ergasias/ και ανακαλύψτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας του Ομίλου μας! 

 

AVRAMAR  

Η AVRAMAR ξεκίνησε ως τέσσερις ανεξάρτητες εταιρείες: Ανδρομέδα, Νηρεύς, 

Σελόντα και Περσεύς. Στις αρχές του 2019, ενωθήκαμε για να δημιουργήσουμε 

έναν ενιαίο οργανισμό, την AVRAMAR. Το όνομα AVRAMAR αντιπροσωπεύει τη 

συνδυασμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, το πάθος και την κληρονομιά μας. 

 

BAKER TILLY  

Η Baker Tilly South East Europe είναι μια κορυφαία εταιρεία ελεγκτών, λογιστών, 

φοροτεχνικών και επιχειρηματικών συμβούλων, που δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Τα γραφεία μας 

είναι ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη της Baker Tilly International, ένα από τα Top 10 

μεγαλύτερα δίκτυα του κλάδου. Ένας συνδυασμός νέων πτυχιούχων και ώριμων 

επαγγελματιών δημιουργεί ένα φρέσκο, καινοτόμο και με προοπτική, περιβάλλον 

εργασίας. Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με την εταιρεία να 

καλλιεργεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και συνεργασίας. 

https://avramar.eu/story/history/?lang=el
https://www.bakertilly.gr/
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Η εταιρεία μας επενδύει σε ανθρώπους υψηλού επιπέδου, αναπτύσσοντας τις 

δεξιότητές τους και ενθαρρύνοντας τους να συμμετάσχουν στην επιτυχία της 

επιχείρησης. Τα προγράμματά μας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

ανάπτυξη διασφαλίζουν ότι, πέρα από την αύξηση της τεχνικής ικανότητας, οι 

άνθρωποί μας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, 

εξωτερικών μαθημάτων και συνεχούς εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τις ευκαιρίες καριέρας 

μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στην σελίδα 

https://www.bakertilly.gr/ 

 

BARILLA HELLAS  

Ο όμιλος Barilla είναι μια Ιταλική Οικογενειακή εταιρεία τροφίμων και αποτελεί 

τον παγκόσμιο ηγέτη στην κατηγορία των ζυμαρικών. Ιδρύθηκε το 1877 στην 

Parma και έχει αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 

χώρες, σε όλες τις ηπείρους. Απασχολώντας περισσοτέρους από 8.700 

εργαζόμενους σε 30 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε 30 εμπορικά σημεία, 

παραμένει πάντα πιστός στις αξίες του: πάθος, θάρρος, εμπιστοσύνη, 

ακεραιότητα και ανήσυχο πνεύμα. 

Η Barilla Hellas είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ζυμαρικών στην Ελλάδα. Παράγει και 

διανέμει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα Barilla και MISKO στην Ελλάδα και σε 20 

χώρες ανά τον κόσμο, ενώ εξάγει  ετησίως περισσότερους από 20.000 τόνους 

ζυμαρικών. Έχει στην κατοχή της δύο υπερσύγχρονες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις state of the art στον Ελεώνα Βοιωτίας και στον Βόλο. Με έδρα την 

Αθήνα, ο ελληνικός οργανισμός έχει την ευθύνη για 13 αγορές στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, της Ουγγαρίας 

και της Κύπρου, και απασχολεί συνολικά πάνω από 200 άτομα. 

Το χαρτοφυλάκιο της Barilla Hellas, εκτός από τα ζυμαρικά Misko και Barilla, 

εμπλουτίζουν με τη δυναμική τους παρουσία τα μπισκότα GranCereale και οι 

τραγανές φρυγανιές Wasa. H εταιρική κουλτούρα βασίζεται στην πεποίθηση πως 

διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες, δίνουν 

https://www.barillagroup.com/en/careers/
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υπεραξία σε μια σύγχρονη εταιρία προκειμένου αυτή να διατηρεί και να επεκτείνει 

το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά και την κοινωνία, με την 

στρατηγική Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης να βρίσκεται στο επίκεντρο των 

προτεραιοτήτων της εταιρείας. Υπήρξε μια από τις πρώτες εταιρείες που 

δεσμεύτηκαν και επίσημα για την εγγύηση της ισότητας και την ενίσχυση της 

διαφορετικότητας στο εργασιακό της περιβάλλον, υπογράφοντας την Χάρτα 

Διαφορετικότητας, από την ίδρυσή της στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIMAIN. Όλες οι δράσεις της εταιρείας, έχουν ως 

στόχο να εξαλείψουν τα στερεότυπα ώστε  να ανοίξει ο δρόμος προς ένα 

εργασιακό περιβάλλον χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, όχι μόνο 

εσωτερικά αλλά και συνολικά στην Ελληνική αγορά. 

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO  

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με 

σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις 

σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης, με έμφαση 

σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, 

έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 

52.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 175 αγορές. Η 

Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την 

Μάλτα.  

 

CAMPEÓN GAMING 

Campeón Gaming is an innovative i-gaming hub with a highly engaging and 

effective affiliate network. Since the beginning, we have focused on delivering the 

best gaming experience, building trustworthy partnerships, offering excellent 

customer service and providing an unrivaled iGaming solutions platform.  

We stay motivated through our people, who are the driving force behind our 

company's success. Our diverse team consists of open-minded, passionate, and 

multi-skilled individuals with deep industry knowledge. We make a positive impact 

https://www.bathellas.gr/
https://campeongaming.com/
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in our community, enforcing pillars of the society that require our support, because 

we are better together. 

At Campeόn Gaming, innovation is a state of mind. We turn innovation into action, 

adapting to the needs of the market. With a focus on delivering an exceptional 

iGaming experience, we provide the ultimate iGaming technology stack needed to 

build, deploy and manage the most engaging gaming experience within the 

iGaming industry. 

 

CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES 

Cepal is a pioneering company in the Greek market, specializing in providing 

servicing management for loan and credit receivables, regulated by the Bank of 

Greece. Our unique approach and 1200 talented people allow us to optimize the 

services we provide to both our clients and borrowers, while implementing our 

vision of marking a new era in the evolution of the Greek banking sector. 

Using a customer-focused and friendly approach, advanced Data Analytics & IT 

systems, as well as long term amicable solutions, we bring a revolutionary 

methodology to the Greek loan servicing market, equivalent to the highest 

international practices. In Cepal, we take pride in our solution-providing capabilities 

and high ethical standards and we are fully transparent and committed to complying 

with the Code of Conduct issued by the Bank of Greece (BoG), as well as with the 

relevant regulatory provisions governing our operating framework.  

 

CKH HELLAS 

CKH is a boutique accounting & financial services firm that provides local expertise 

aided by global experience. We have presence in Atlanta, South Africa, Ukraine, 

Poland, France, Germany, Spain and Greece. 

Our tree logo is representative of CKH’s ideals: 

• The roots of the tree remind us to stay grounded and humble.  

https://cepal.gr/
https://www.ckhgroup.com/
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• The trunk represents the support we have for each other, making our team 

strong. But we also like to shake the tree! 

• Churning up new ideas and positive change as the world around us grows. 

• The fruit our tree grows reminds us to never stop growing, producing the 

best quality service for our clients.  

• The treetop helps us reach higher, always stretching to new heights and 

goals. 

 

COCA-COLA 3E  

Η εταιρεία μας, είναι η κορυφαία εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, 

μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola 

Company. Δραστηριοποιείται στον FMCG κλάδο σε Ελλάδα και Κύπρο με ποιοτικά 

προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της 

ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα 

της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, 

Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA και ο καφές Costa Coffee, αλλά και 

προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita 

και Frulite , το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ και τα Tsakiris Chips.  

Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην Ελλάδα, των 

ενεργειακών ποτών Monster αλλά και των αλκοολούχων ποτών των οίκων 

Edrington, Brown-Forman, Gruppo Campari και Ισιδώρου Αρβανίτου. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στο site μας  

 

DELOITTE  

Deloitte Greece is a member of Deloitte Touché Tohmatsu (DTT) since 1975. Having 

followed a 45-year period of successful and dynamic activity in the Greek market, 

our organization has experienced the largest growth among all international 

advisory firms by offering services to large public, private, commercial, and industrial 

companies in every major sector of the Greek economy. 

https://gr.coca-colahellenic.com/
https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/about-deloitte/articles/Deloitte-Greece.html
https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/about-deloitte/articles/Deloitte-Greece.html
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With offices in Athens, Thessaloniki and Heraklion we employ more than 2,000 

professionals. Deloitte today enjoys one of the highest positions in the Greek market 

with a blue chip portfolio of clients. We work with our clients to address their 

individual organizational challenges and opportunities, drawing on our extensive 

strategy, people, processes and technology capabilities to deliver targeted and 

integrated business improvement programs. 

Deloitte Alexander Competence Center (DACC), was setup in 2017 as a hub for the 

development of specialized skills and competencies, with the aim to capitalize on 

the abundant talent in Greece and reduce brain drain. The center is located in 

Technopolis (Thessaloniki’s ICT Business Park), where talented technology university 

graduates are hired, following focused training, to support our clients across Greece 

and Europe. 

 

DRUCKFARBEN (KRAFT PAINTS) 

Ο Όμιλος DRUCKFARBEN είναι ένας Όμιλος Εταιρειών που δραστηριοποιείται 

διεθνώς στους κλάδους μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας, αρχιτεκτονικών 

χρωμάτων, δομικών υλικών και εξοικονόμησης ενέργειας. Ειδικότερα, 

δραστηριοποιείται στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας, 

μέσω της παραγωγής και της εμπορίας μελανιών φλεξογραφίας & βαθυτυπίας και 

εμπορίας διαλυτικών και πρόσθετων για διάφορες εφαρμογές στη συσκευασία 

τροφίμων, πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα. Στον τομέα 

των χρωμάτων, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα οικοδομικών και 

αρχιτεκτονικών χρωμάτων, όπως επίσης και κονιάματα, με το εμπορικό σήμα 

KRAFT PAINTS και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας /εξωτερικής θερμομόνωσης 

με το εμπορικό σήμα BIOCLIMA. 

Με σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις σε R&D, εξειδικευμένο 

τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους 

πελάτες της, ο Όμιλος έχει καταφέρει μία ισχυρή και δυναμική παρουσία στις 

διεθνείς αγορές, αυξάνοντας την διεθνή δραστηριότητα μέσω των θυγατρικών 

του και του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτύξει. Η βράβευση της 

https://kraftpaints.gr/%20και%20https:/www.druckfarbengroup.com/
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ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ στο πλαίσιο των Greek Exports Forum & Awards 2020 του 

Υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαιώνει τη διεθνή παρουσία του Ομίλου και έρχεται 

σε συνέχεια προηγούμενων σημαντικών διακρίσεων αυτού.  

Eντός του 2022, ολοκληρώθηκε το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου συνολικού 

ύψους €4 εκ. μέσω της επέκτασης των παραγωγικών εγκαταστάσεων των 

εργοστασίων του Ασπροπύργου και της Χαλκίδας με στόχο την αύξηση της 

παραγωγής και την ανάπτυξη νέας κατηγορίας προϊόντων, πάντοτε με γνώμονα 

την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνονται 

και στοχεύουν στην υλοποίηση του στρατηγικού επιχειρηματικού πλάνου του 

Ομίλου. 

 

EBURY PARTNERS BELGIUM 

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTech's to 

work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk 

management, trade finance, currency accounts, international payments and API 

integration.  

 

ELPEDISON 

ELPEDISON, the first Independent electricity producer in Greece and one of the 

biggest and most reliable electricity and Natural Gas suppliers, is the outcome of the 

collaboration between Hellenic Petroleum and Edison. 

With its two power plants running on natural gas, ELPEDISON ensures a clean and 

continuous electricity flow, based on a highly environmentally-friendly power 

generation process. 

ELPEDISON aspires to always be a leading company in its sector, playing a 

significant role in power generation, while offering its high-quality energy products 

and services with stability and consistency, contributing to the path to Sustainable 

Development. Read more on our website: elpedison.gr 

 

https://www.ebury.gr/
https://elpedison.gr/
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EDENRED 

Η Edenred, είναι μία κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών 

και καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, που φέρνει κοντά 

περισσότερους από 50 εκατ. εργαζομένους και 2 εκατ. εμπορικούς συνεργάτες, 

μέσω 900.000 εταιρικών πελατών σε 45 χώρες.  

Η Edenred προσφέρει λύσεις πληρωμής ειδικού σκοπού για σίτιση (παροχές 

γευμάτων), κίνητρα (όπως δωροκάρτες, πλατφόρμες αφοσίωσης εργαζομένων), 

mobility (διόδια, στάθμευση, μεταφορές), και εταιρικές πληρωμές (όπως άυλες 

κάρτες). 

Με δέσμευση στο όραμα του Ομίλου «Enrich connections. For good», οι λύσεις 

αυτές ενισχύουν την ευημερία και την αγοραστική δύναμη των χρηστών. 

Βελτιώνουν την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 

και αναζωογονούν την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Ενθαρρύνουν 

επίσης την πρόσβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, πιο φιλικά προς το 

περιβάλλον προϊόντα. 

Οι 10.000 εργαζόμενοι της Edenred, δεσμεύονται καθημερινά στο να κάνουν τον 

κόσμο της εργασίας, πιο ασφαλή, πιο αποδοτικό και πιο φιλικό. Το 2021, ο Όμιλος 

της Edenred, χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας που διαθέτει, 

κατέγραψε όγκο εργασιών ύψους σχεδόν €30 δισ., κυρίως μέσω εφαρμογών για 

κινητά, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών. 

 

ENTERSOFT  

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην 

παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η εταιρεία 

πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας 

ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, 

Mobile, WMS, e-Commerce & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη 

πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή 

ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS). H 

εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό διαθέτει 

https://www.edenred.gr/el-GR/
http://www.entersoft.gr/
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θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και την Ελληνική εταιρεία Wedia. 

Έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες μέσω αντιπροσώπων. Τα στελέχη της 

Entersoft που ξεπερνούν πλέον τα 500, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και 

αποτελούν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας που επενδύει 

διαρκώς στην ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεών τους. 

 

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH 

Η ERGO αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στη 

Γερμανία και την Ευρώπη. Παγκόσμια, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 26 χώρες σε 

Ευρώπη και Ασία. Με κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν από τους μεγαλύτερους 

αντασφαλιστές στον κόσμο, διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία και φερεγγυότητα. 

Η ERGO Ασφαλιστική πρωταγωνιστεί για πάνω από 30 χρόνια στην ελληνική 

ασφαλιστική αγορά με: 

✔ εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που αγγίζουν τα 240 εκατομμύρια ευρώ 

✔ δίκτυο συνεργατών που ξεπερνούν τους 2.700 και  

✔ πάνω από 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους 

Έργο μας να επενδύουμε στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες… 

Αξιοποιούμε συνεχώς τις νέες τεχνολογίες και επενδύουμε στην καινοτομία και τις 

ψηφιακές λύσεις, για να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις 

σύγχρονες ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας. Είμαστε περήφανοι 

για τις ομάδες μας που με τα νέα apps και tools που δημιουργούν προς όφελος 

των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας, έχουν αποσπάσει χρυσές διακρίσεις 

σε διαγωνισμούς Digital Transformation. 

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών στους 

πελάτες και τους συνεργάτες μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων 

προϊόντων με βασικά χαρακτηριστικά την εγγύτητα και το ανθρώπινο πρόσωπο. 

Έργο μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και να αξιοποιούμε τα ταλέντα 

τους. 

Στην ERGO Hellas καθημερινά αποδίδουμε αξία και ενθαρρύνουμε: 

https://www.ergohellas.gr/
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   την καινοτομία και τη σύγχρονη τεχνογνωσία με επίκεντρο τον πελάτη μας 

   την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη  

  τον αλληλοσεβασμό και την ανοιχτή επικοινωνία 

  το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδική δουλειά 

 

Σήμερα απασχολούμε περισσότερους από 430 εργαζόμενους σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον μιας κορυφαίας πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέροντας 

ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε δυναμικούς τομείς, όπως: 

 Digital Business and Transformation  

 Data Analytics and Business Intelligence  

 IT and New Technologies  

 Financial Controlling, Reporting and Accounting  

 Project Management  

 Product Development  

 Εταιρική Επικοινωνία και Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Communications 

and CSR) 

 Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)  

 Διαχείριση Επενδύσεων (Investment Management) 

 Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) και Αναλογιστική (Actuarial)  

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management)  

 Ανάληψη Ασφαλιστικών Κινδύνων (Underwriting)  

 Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service)  

 Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων (Sales Network Development)  

 Διακανονισμός Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων (Claims Management) 

 Διαχείριση προμηθειών και Υποδομών (Procurement and Facilities 

Management)  
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 Νομικές Υπηρεσίες (Legal Services) και Κανονιστική Συμμόρφωση 

(Compliance)  

Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό και για να ενημερώνεστε για 

όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας. 

 

EUROBANK 

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ και τις 

θυγατρικές της, είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με 

παρουσία σε 6 χώρες. Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες επιλογές και 

ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια, 

αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. 

Το όραμά μας είναι να είμαστε η πιο ανθρωποκεντρική τράπεζα στην Ελλάδα, 

χτίζοντας μαζί σας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Να σας παρέχουμε 

πρόσβαση σε ψηφιακές επιλογές αιχμής, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, 

τους εργαζόμενους, τους μετόχους μας και την κοινωνία. 

ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση 

Ο Όμιλος Eurobank επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με δράσεις ESG – Environment, 

Society, Governance για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα 

και εταιρική διακυβέρνηση. 

Εφαρμόζει με συνέπεια ενισχυμένες πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία 

κοινωνικής αξίας και μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιδόσεων. 

Οι αξίες μας: 

Κατανόηση 

Αξία έχει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. 

Ακούμε προσεκτικά, κατανοούμε τις ανάγκες σας και λειτουργούμε προς όφελός 

σας. 

Δυναμισμός 
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Αξία έχει να πιστεύουμε πως είναι στο χέρι μας. 

Δεσμευόμαστε για συνεχή δράση και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας. 

Συνεργασία 

Αξία έχει να στηρίζουμε τους συναδέλφους μας. 

Είμαστε ομάδα και αφοσιωνόμαστε στην κοινή προσπάθεια. 

Καινοτομία 

Αξία έχει να χτίζουμε το καινούργιο. 

Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη σε μια κοινωνία που αλλάζει. 

Εμπιστοσύνη 

Αξία έχει να σας κοιτάζουμε στα μάτια. 

Ενεργούμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες μας, τους 

συνεργάτες μας και τους συναδέλφους μας. 

 

EY 

EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, 

people and society and build trust in the capital markets.  

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide 

trust through assurance and help clients grow, transform and operate. Working 

across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better 

questions to find new answers for the complex issues facing our world today.  

To learn more about EY, please visit ey.com/el_gr. 

 

DIXONS SOUTH EAST EUROPE 

Στην Κωτσόβολος, μέλος του διεθνούς ομίλου Currys, πιστεύουμε σε όλα όσα έχεις 

να προσφέρεις. Γι’ αυτό εδώ, θα βρεις μία εταιρεία που εστιάζει στην τεχνολογία 

και την καινοτομία, αλλά πρώτα απ’ όλα πιστεύει και επιδιώκει τη συνεχή εξέλιξη 

των 2.800 ανθρώπων της. Τα νούμερά μας; 94 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 

https://www.ey.com/en_gr
https://corporate.kotsovolos.gr/
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2 σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα και περισσότερες από 50.000 ώρες εκπαίδευσης 

τον χρόνο, αφιερωμένες στους ανθρώπους μας. Ο στόχος μας; Να σχεδιάζουμε το 

αύριο και να φέρνουμε, πρώτοι, νέες τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή όλων 

μας καλύτερη. Θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της ομάδας μας; Join us and be part of 

the evolution! 

 

FCNC FINANCIAL ADVISORS 

H FCNC ιδρύθηκε το 1997 και έχει περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης 

πορείας στον τομέα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο προς το Δημόσιο, όσο και προς τον Ιδιωτικό 

Τομέα.  

 

GRANT THORNTON GREECE 

Grant Thornton Greece is part of a global network of independent audit, tax and 

advisory firms, made up of more than 60,000 people in over 140 countries. In 

Greece, we operate in 4 big cities with more than 1000 people going beyond 

business as usual to deliver a different experience. We choose to do things 

differently. We never settle for what’s easy, we do what’s right – right for our firm, 

right for our clients, and right for society. 

If you’ve imagined a career that goes beyond business as usual, then you are in the 

right place. Here, you’ll learn about Grant Thornton Experience and you will discover 

job openings that suit your expectations. 

 

ICAP CRIF 

ICAP CRIF (previously ICAP S.A. group of companies), with 58 years of successful 

presence in Greece, Romania, Bulgaria and Cyprus, is the market leader in Credit Risk 

& Business Information Solutions in Southeastern Europe. As of December 23, 2021, 

ICAP CRIF is a wholly owned company of CRIF. 

http://www.fcnc.gr/
https://www.grant-thornton.gr/
https://www.icapcrif.com/
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CRIF is a very successful global company with 6.500 professionals in 45 countries on 

4 continents and 608 million euros total revenues for 2021. 

ICAP CRIF provides innovative solutions to a wide range of business challenges, 

which are grouped into 5 categories: Business Information & Credit Risk Solutions, 

Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Technology Solutions & 

Advanced Analytics and Consulting Services. 

ICAP CRIF S.A. is the only company in Greece that has been recognized as an 

External Credit Assessment Institution (ECAI) by the Bank of Greece, as well as, 

certified as a Credit Rating Agency (CRA), by the European Securities and Markets 

Authority (ESMA). 

 

IMERYS  

Ο Όμιλος Imerys, με έδρα το Παρίσι, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής 

βιομηχανικών ορυκτών στον κόσμο με σημαντική παρουσία σε πάνω από 50 

χώρες σε 5 ηπείρους,  προσφέροντας απασχόληση σε περισσότερους από 17.800 

εργαζομένους.  

Ως παραγωγός και προμηθευτής ορυκτών πρώτων υλών με ηγετική θέση 

παγκοσμίως, παρέχει στην μεταποιητική βιομηχανία, λειτουργικές λύσεις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας σε μεγάλο εύρος εφαρμογών και τομέων, ξεκινώντας από 

την βαριά βιομηχανία ατσαλιού και σιδήρου, την αυτοκινητοβιομηχανία, την 

κατασκευή, έως και την βιομηχανία παραγωγής καταναλωτικών αγαθών οπως 

καλλυντικά, φάρμακα και τρόφιμα.  

Η Imerys στην Ελλάδα κατεργάζεται τεσσάρων ειδών βιομηχανικά ορυκτά και 

μεταλλεύματα (μπεντονίτη, περλίτη, ανθρακικό ασβέστιο, βωξίτη), διαθέτει 21 

επιφανειακά και υπόγεια μεταλλεία-ορυχεία, έξι εγκαταστάσεις κατεργασίας, 

συνεργάζεται με έξι λιμάνια φόρτωσης και εξάγει το  80% των προϊόντων της 

επενδύοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος από τα κέρδη της. 

Παράλληλα το 2019, ο όμιλος Imerys αποφάσισε να αναδιοργανώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες δημιουργώντας στην Ελλάδα το πρώτο 

Shared Service Center (SSC), με στόχο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε 

https://www.imerys.com/
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πολλαπλά νομικά πρόσωπα του ομίλου, σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Το SSC αποτελεί 

μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του ομίλου και 

υποστηρίζει τις «back-office» λογιστικές διαδικασίες: Γενική Λογιστική (Γενική 

Λογιστική), πληρωτέοι λογαριασμοί και λογαριασμοί εισπρακτεων σε όλες τις 

εταιρείες του Ομίλου Imerys στην Ευρώπη. 

 

INTERSPORT ATHLETICS  

Η INTERSPORT Athletics ανήκει στον  όμιλο FOURLIS και δραστηριοποιείται από το 

2000 στην ελληνική αγορά με 54 καταστήματα. Επιπλέον δραστηριοποιείται στη 

Ρουμανία με 33 καταστήματα, στην Τουρκία με 20 καταστήματα, στη Βουλγαρία 

με 9 καταστήματα και στην Κύπρο με 6 καταστήματα. Διαθέτει ηλεκτρονικά 

καταστήματα σε όλες τις χώρες. Η INTERSPORT, παγκοσμίως, είναι ο απόλυτος 

προορισμός για αγορές αθλητικών ειδών. 

 

INTRACOM DEFENSE 

INTRACOM DEFENSE (IDE) is a highly acclaimed Defense Systems Company in 

Greece with an outstanding record of participation in domestic programs and 

exports to quality-driven international customers. The company utilizes high-end 

technologies in the design and development of advanced products in the areas of 

Missile Electronics, Tactical IP Communications, C4I Systems, Surveillance, Hybrid 

Electric Power Systems, and Unmanned Systems. 

Moreover, IDE invests an important percentage of its annual turnover in new 

technologies and participates in joint multinational R&D and production programs, 

in cooperation with major international defense system companies. The company 

retains its international recognition through the long standing participation in 

European and NATO new technology development programs. 

Utilizing advanced production capabilities, highly-skilled and experienced personnel 

and large-scale project management know-how, IDE is a key player in the high 

technology sector of the Hellenic Defense Industry. Through its participation in 

domestic and international defense programs, IDE has achieved high levels of local 

https://www.intersport.gr/el/
https://www.intracomdefense.com/
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added value and supports the Hellenic industrial sector by allocating considerable 

contracts to local subcontractors. 

 

INTRALOT  

NTRALOT, a publicly listed company established in 1992, is a leading gaming 

solutions supplier and operator active in 41 regulated jurisdictions worldwide. With a 

global workforce of approximately 1,800 employees in 2021, INTRALOT is 

committed to redefine innovation and quality of services in the lottery and gaming 

sector, while supporting operators in raising funds for good causes. In 2020, 

INTRALOT was distinguished as a top ten most attractive employer brands in Greece. 

INTRALOT is an innovation-driven company focusing its product development on 

the customer experience. We have designed a new ecosystem of omni-channel 

solutions for Lottery Games, Betting Games, Interactive Games and VLTs. 

Our motto is ‘Driving Lottery Digital Transformation with flexible, reliable, secure 

solutions and systems. 

INTRALOT has been awarded the prestigious WLA Responsible Gaming Framework 

Certification by the World Lottery Association. We always act with integrity and 

enjoy what we do. 

 

INTRUM 

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a vision 

to pave the way to a healthy and sustainable economy for all. 

With presence in 24 European countries, as well as in Latin America, it employs more 

than 10,000 people, while Intrum Hellas was founded at the end of 2019 and already 

counts 1400 people. Through our four values: Empathy, Ethics, Dedication, Solutions, 

we create value for our customers and society as a whole. We constantly invest in 

the latest technologies, we focus on people and the con Great Place to Work 

Certified™ company cept of sustainability is linked to our purpose. 

https://www.intralot.com/
https://www.intrum.com/
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Having been certified as a Great Place to Work Certified™ company by the global 

authority on workplace culture Great Place To Work® Hellas, we apply a hybrid 

working model, we offer the possibility of experience in an international 

environment and opportunities for development in a multinational organization. 

 

JUMBO 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, 

βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών 

βιβλιοχαρτοπωλείου. Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η 

χονδρική εμπορία παιχνιδιών σε τρίτους ως αποκλειστικός εισαγωγέας – 

προμηθευτής ξένων εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών και συναφών ειδών, που 

δεν διαθέτουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.   

Γίνε και εσύ μέλος της οικογένειας των εργαζομένων του Ομίλου εταιρειών 

JUMBO Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 4000 μόνιμους 

εργαζομένους στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βουλγαρία, Σκόπια και Ρουμανία 

Αν επιθυμείς να εργασθείς σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο με άριστες 

συνθήκες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές καριέρας, στείλε μας το 

βιογραφικό σου σημείωμα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που σε ενδιαφέρουν. 

 

KARIERA.GR 

Η ιστορία μας ξεκίνησε το 1997. Εκείνη την εποχή ήμασταν μια νεοσύστατη 

εταιρεία με στόχο να δημιουργήσουμε αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας και 

σημεία επαφής μεταξύ νέων πτυχιούχων και εργοδοτών. Σήμερα, είμαστε ο 

μεγαλύτερος κόμβος για την απασχόληση στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι 

καθημερινά, μέσω των υπηρεσιών μας, ένα εργατικό δυναμικό χωρίς 

αποκλεισμούς και κάθε εργοδότη για να γεφυρώσουμε το χάσμα δεξιοτήτων, 

αντιστοιχίας και απασχολησιμότητας. Κάθε μήνα, σχεδόν 500.000 άτομα που 

αναζητούν εργασία εμπιστεύονται το kariera.gr για να τους βοηθήσουν να βρουν 

δουλειά μεταξύ 12.000 εργοδοτών χρησιμοποιώντας το site μας. 

 

https://www.e-jumbo.gr/
https://www.kariera.gr/
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KPMG 

Με 50 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες 

ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη περισσότερα 

από 700 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη 

εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 

27001:2013 και ISO 9001:2015 ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές 

Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο 

εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε. 

 

MAZARS  

Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, 

accountancy, advisory and tax services. Operating in over 90 countries and territories 

around the world, we draw on the expertise of 44,000 professionals – 26,000 in the 

Mazars integrated partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance – 

to assist clients of all sizes at every stage in their development. 

JOIN OUR TEAM 

Mazars is all about its people. Our aim is to attract top talent, and to foster an 

entrepreneurial spirit through innovative and cutting-edge talent management 

initiatives. 

YOUR YEARS AT MAZARS, YEARS THAT COUNT 

At Mazars, we are looking for top talent to join our international integrated 

partnership, who will contribute to our business, as well as building our future and 

theirs. Much more than a professional experience, working at Mazars is a true life 

experience. Your years with us are the ones that will shape you, push you forward 

and leave a mark on you. They will allow you to travel, to venture and to contribute 

to the growth of a strongly developing group. You will not find a better environment 

to achieve your full potential! 

https://home.kpmg/gr/el/home.html
https://www.mazarscareers.com/gr/
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IT’S NOT A FIRST JOB, IT’S A FIRST STEP… 

Given the evolving nature of work, Mazars has designed an education-based 

strategy to foster our staff’s employability. To this end, our very own ‘Mazars 

University’ has been built around a blended learning approach, encouraging 

coaching & feedback, and offering modern on-site as well as online programmes. 

More than training, we focus on world-class education and development. This is why 

we have committed to creating a best-in-class university, to support our people as 

they continue to development along their career path. 

The learning experience includes technical training as well as seminars on leadership, 

management and personal development, which take place at different stages of 

your career. The goal is to prepare you not only to succeed at Mazars, but also to 

enhance your global employability with skills that will be helpful both inside the firm, 

outside the firm, and abroad. At Mazars, we seek to provide our recruits with a real 

springboard for their career. 

TO DARE, TO CREATE, TO INNOVATE… HOW DO YOU SAY « WORK » AT MAZARS? 

We specialise in audit, accountancy, advisory, tax and legal services, and quickly 

empower you on projects that count by giving you access to an array of professional 

challenges. We involve you on strategic projects, provide you with regular training 

and give you the autonomy and space to thrive and quickly progress towards 

managerial positions. 

At Mazars, we favour people over processes and are driven by collective intelligence. 

This is why we foster our entrepreneurial spirit through modern and cutting-edge 

initiatives, such as learning marathons and innovation challenges, encouraging our 

staff to speak up, contribute and share their creative ideas. 

WITH NEARLY 100 COUNTRIES, MAZARS IS YOUR DOOR TO INTERNATIONAL 

OPPORTUNITY 

Every year we recruit over 6,000 professionals into our global teams. Achieving high 

levels of diversity is one of the primary goals of our talent management strategy, as 

we know that diversity is the number one driver of growth, performance and 

engagement 
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MOTOR OIL GROUP 

Motor Oil Hellas (MOH) is committed to be a leader in the petroleum refining, 

energy and utilities business thus providing the region that it serves with a reliable 

and affordable supply of energy. We are an energy group that creates value with 

consistency and responsibility. The extraordinary success that MOH has achieved 

can be largely attributed to its Personnel. At MOH we strive to develop our people 

to their highest potential, through continuous education and assignment of 

challenging projects. 

 

NESTLÉ 

Kαλή διατροφή, Καλύτερη ζωή – αυτό αντιπροσωπεύουμε. Εδώ θα βρείτε όλα όσα 

θέλετε να μάθετε για τη Nestlé: την ιστορία, τις μάρκες και τις δράσεις μας: 

https://www.nestle.gr/ 

 

NETCOMPANY-INTRASOFT  

Netcompany-Intrasoft is a leading European IT Solutions and Services Group with 

strong international presence and expertise, offering innovative and added-value 

solutions of the highest quality to a wide range of international and national public 

and private organizations. The Company’s Head Offices are located in Luxembourg 

(2b rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg). 

Netcompany-Intrasoft (previously known as INTRASOFT International) was founded 

in 1996 by Intracom Holdings and remained a member of it until October 2021. As 

of November 2021, Netcompany-Intrasoft became a member of the Netcompany 

Group, a Denmark located IT company founded in 2000. Netcompany is the fastest 

growing and most successful IT services company in the Nordics, owning vast 

technology experience and deep industry-specific knowledge, creating innovative 

solutions tailored to meet business goals. 

 

https://www.moh.gr/
https://www.nestle.gr/
https://www.netcompany-intrasoft.com/
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NOVIBET 

Η Novibet είναι μια διεθνής GameTech εταιρεία, η οποία προσφέρει διαδικτυακά 

αθλητικά στοιχήματα και ψυχαγωγία καζίνο σε αγορές της Ευρώπης και 

Λατινικής Αμερικής, και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Μάλτα, Ιρλανδία, Ιταλία και 

Μεξικό. 

Σύγχρονη, και προσανατολισμένη στον πελάτη, η Novibet έχει τη δική της 

ιδιόκτητη πλατφόρμα αθλητικών στοιχημάτων, σχεδιασμένη και αναπτυγμένη 

από τους ανθρώπους της. Με περισσότερα από 5.000 παιχνίδια καζίνο και 25.000 

αθλητικά events ανά μήνα, η Novibet έρχεται να προσφέρει ασυναγώνιστη 

εμπειρία καζίνο και στοιχήματος επενδύοντας συνεχώς στους ανθρώπους της και 

σε νέες τεχνολογίες. 

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή απασχολεί περισσότερους 550 εργαζομένους με 

γραφεία σε Αθήνα και Μάλτα. 

 

OPTIMA BANK 

Από την ίδρυσή της, η Optima bank έχει θέσει ξεκάθαρο στόχο να παρέχει τη 

βέλτιστη τραπεζική εμπειρία, τοποθετώντας πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, στο 

επίκεντρο του σχεδιασμού της και σε όλη τη λειτουργία της. Αξιοποιώντας τις 

σύγχρονες τεχνολογίες, διαμορφώνει μια νέα τραπεζική αντίληψη τόσο στα 

υποκαταστήματά της όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, εισάγοντας τη σύγχρονη 

phygital εκδοχή της τράπεζας. 

Σήμερα, η Optima bank διατηρεί μια πολυμετοχική δομή, έχοντας διπλασιάσει την 

κεφαλαιακή της βάση μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 

2021. 

Έχοντας κερδίσει πολλαπλά βραβεία και έχοντας επιτύχει ραγδαία ανάπτυξη του 

δικτύου καταστημάτων της, σημαντική αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και 

δανείων και σταθερή λειτουργική κερδοφορία, η τράπεζα αυτή τη στιγμή ατενίζει 

το μέλλον με αισιοδοξία ως προς τη δυναμική υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων 

όσο και της ελληνικής οικονομίας στο συνολό της. 

 

https://www.novibet.gr/stoixima
https://www.optimabank.gr/
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OPTIMAL HR GROUP 

Since 2005, Optimal HR Group provides unparalleled, bespoke HR services to large 

organizations. We pride ourselves on delivering a 360° business support platform to 

our clients through 4 divisions: Talent Acquisition & Talent Development, Learning 

Services, Workforce Management, Neuro Consulting.  

 

OTE 

OTE Group is the largest technology company in Greece. It is one of the top listed 

companies with respect to capitalization on the Athens Stock Exchange and is also 

listed on the London Stock Exchange. 

OTE Group offers a wide range of services: fixed-line and mobile telephony, 

broadband services, pay-TV and integrated ICT solutions. The Group is also active in 

maritime communications and real-estate, and has the BOX online food ordering 

service and the COSMOTE Insurance digital platform for comparison and purchase 

of insurance. Abroad, the Group operates in the mobile telecommunications market 

of Romania. 

It is the largest investor in new technologies and infrastructure in Greece, with 

investments of more than €5 billion over the past decade and €3 billion through 

2027. OTE Group owns the country’s largest fiber optic network, COSMOTE Fiber, 

while COSMOTE mobile network is the largest in Greece, with 8 consecutive wins in 

the Speedtest AwardsTM of the independent network metrics company Ookla® as 

‘the fastest mobile network in Greece’.  

Sustainable growth is an integral part of OTE Group's business strategy, as the 

sustainable growth principles are integrated into its operation.  Key priorities include 

improvement of the Group’s environmental and social footprint, as well as equal 

access for all citizens to the digital opportunities of the future. 

COSMOTE is the unified commercial brand for all the products and services of the 

Group and its key message is ‘a better world for all’. Its mission is to bring 

technological capabilities to all, so that everyone can make full use of all the 

opportunities of today, while also building a better tomorrow. 

https://www.optimalhrgroup.com/en/home
cosmote.gr
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OTS 

Η OTS είναι εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται 29 χρόνια στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις 

ανάγκες των Φορέων και του Δημόσιου Τομέα και άλλων Οργανισμών. 

Στόχος μας, η παραγωγή μηχανογραφικών λύσεων, με βασικό γνώμονα την 

καινοτομία τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 

αποτελεσματική λειτουργία των συνεργατών μας και την ταχύτερη και 

ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των Πολιτών.  

Στην OTS πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας αποτελείται από έμπειρα άτομα, υψηλής 

επιστημονικής κατάρτισης. Στην OTS εργάζονται περισσότερα από 180 στελέχη σε 

μόνιμη βάση, εκ των οποίων το 75% απασχολείται στην ανάπτυξη λογισμικού και 

την υποστήριξη των πελατών μας. 

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην συνεχή εξέλιξη του κάθε συναδέλφου. Από τις 

πρώτες μέρες, κάθε νέος συνάδελφος εντάσσεται σε μια παραγωγική ομάδα και 

ξεκινάει ακολουθώντας ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με την 

καθημερινή υποστήριξη ενός μέντορα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, 

είναι πλέον έτοιμος να αναλάβει τις πρώτες του ευθύνες στο έργο της ομάδας. Σε 

όλη του την πορεία στο εξής, είμαστε όλοι δίπλα του, φροντίζοντας για την 

συνεχή εκπαίδευσή του στα νέα τεχνολογικά εργαλεία, σε νέες μεθόδους 

εργασίας, αλλά και στα προσωπικά του soft skills. 

Στο εταιρικό μας site ots.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τα προϊόντα μας, τη δραστηριότητα μας στον χώρο της πληροφορική, καθώς 

και για το εργασιακό μας περιβάλλον. 

We grow together! 

 

ots.gr
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OPAP 

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από 

τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Το όραμά μας είναι να 

καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών 

παγκόσμιου επιπέδου. Μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες που 

εστιάζουν στους πελάτες, τους ανθρώπους, το δίκτυο, τα προϊόντα και τις 

ψηφιακές-τεχνολογικές δυνατότητες, έχουν προσδιοριστεί και τεθεί στο 

επίκεντρο των ενεργειών για την υλοποίηση του οράματος. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ 

κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο 

επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία 

στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία. 

 

Το Μέλλον είναι στα χέρια σου! 

Ο ΟΠΑΠ αποτελεί εργοδότη επιλογής, και προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

μία μοναδική εμπειρία απασχόλησης σε περίπου 1.500 εξαιρετικούς επαγγελματίες 

και ταλαντούχους νέους, σε ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον. Το 2018, 2019 

και 2020, ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε ως μία από τις εταιρείες με το Καλύτερο Εργασιακό 

Περιβάλλον (Best Workplace) στην Ελλάδα. Στον ΟΠΑΠ, η δέσμευσή μας στην 

ανάπτυξη των Ανθρώπων μας πηγάζει από τις Βασικές Αξίες μας: Διασκέδαση, 

Δυναμισμός, Πάθος και Ακεραιότητα. 

Προσφέρουμε, επίσης, την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να ξεκινήσουν την 

καριέρα τους σε έναν διακεκριμένο και αξιόπιστο όμιλο, μέσω του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης οpapinternship program-get in the game! και του 

προγράμματος αποφοίτων Κτηνιατρικών Σχολών, Equine Veterinary Graduate 

Program – Ride High! στο Markopoulo Park, τα οποία παρέχουν σημαντικές 

ευκαιρίες μάθησης κι ανάπτυξης. 

Βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας μέσα από 

την ανάπτυξη μίας ομάδας υψηλής απόδοσης και την εξασφάλιση εργασιακής 

ικανοποίησης για τους Ανθρώπους μας. 

 

http://www.opap.gr/
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PEPSICO HELLAS  

PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in 

more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated more 

than $79 billion in net revenue in 2021, driven by a complementary beverage and 

convenient foods portfolio that includes Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-

Cola, Mountain Dew, Quaker, and SodaStream. PepsiCo's product portfolio includes 

a wide range of enjoyable foods and beverages, including many iconic brands that 

generate more than $1 billion each in estimated annual retail sales. 

Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Beverages and Convenient 

Foods by Winning with PepsiCo Positive (pep+). pep+ is our strategic end-to-end 

transformation that puts sustainability and human capital at the center of how we 

will create value and growth by operating within planetary boundaries and inspiring 

positive change for planet and people. For more information, visit www.pepsico.com. 

Building a more sustainable food system is critical for the health of our communities 

and the planet we all share. Take a look at the latest efforts by PepsiCo to fight 

climate change, protect natural resources, and more: 

https://pepsico.com/sustainability/strategy 

Why PepsiCo Hellas? 

PepsiCo Hellas currently employs around 1000 people at its 2 sites, including our 

headquarters in Athens. With well-known strong brands such as Pepsi, Lay’s, Quaker 

and Lipton, we are constantly ranked in the Top 3 Employers in the Country. We 

pride ourselves on being a great place to work and were rewarded for the the 7th 

time with the Top Employer certification Greece and Europe. Joining PepsiCo means 

joining a dedicated team where innovation and forward thinking are encouraged. 

We are an equal opportunity employer, and we value diversity and inclusivity at our 

company; it is an essential part of our success. We do not discriminate on the basis 

of age, pregnancy or maternity, marital/civil partnerships, religion or belief, sex or 

sexual orientation, gender or gender reassignment, disability or race including color, 

nationality, ethnic or national origin.  

 

https://www.pepsico-ivi.gr/
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PRAKTIKER HELLAS 

Η Praktiker Hellas αποτελεί ένα one-stop-shop για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και 

του κήπου, προσφέροντας σε όλους μας μοναδικές εμπειρίες αγορών, για κάθε 

μικρή ή μεγάλη μας αλλαγή. Με την ομάδα των 1.600 εργαζομένων μας, το 

ταχέως αναπτυσσόμενο e-shop, το εξειδικευμένο τμήμα b2b και το πανελλαδικό 

δίκτυο 16 καταστημάτων μας, εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις σε περισσότερους από 6.000.000 πελάτες μας 

ετησίως.  

 

PRINTEC  

Printec is a leader in business-to-customer transaction technologies in 16 countries 

in Central and Eastern Europe, offering a wide range of technology solutions that 

help improve human interactions, making everyday life easier. Through our 

solutions, we enable businesses to leverage innovative technology in order to 

provide a superior customer experience while achieving operational efficiencies and 

regulatory compliance. 

What makes us special 

Keep on innovating: We create the future of payments through people who are the 

next game-changers. Our developer teams create innovative technology-based 

solutions and services and work on projects that define payments. 

Keep on interacting: We drive business-to-customer transaction technologies 

through people who want to make a real difference. We create and deliver state-of-

the-art solutions based on the unique needs of our customers. 

Keep on experiencing: We encourage our people to challenge themselves and 

continuously improve in an engaging environment. As the market grows, we 

understand how with the right people, we can grow together. 

We are restless. We are technology creators. 

We invest in research and development and design innovative hardware and 

software products that matter. A dedicated team of software developers, designers, 

http://www.praktiker.gr/
https://www.printecgroup.com/
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and other experts work on creating new products or on customizing existing ones to 

serve the unique needs of our customers. 

We are ONE PRINTEC 

Our people are our most valuable asset and our priority; at Printec, it doesn’t matter 

where someone comes from or what they look like. We support equality, diversity, 

and inclusion, and we are proud members of the SHARE Equality Label, reflecting 

the active promotion of initiatives within companies to support gender equality. 

Our culture, our open and collaborative workplace, and our passion for technology 

inspire our people to bring their experience and true self to work, to reimagine 

transactions, and take on new challenges. As we enter a new era for the workplace, 

we prioritize the wellbeing of our people, we encourage diversity and inclusion, and 

we embrace change by focusing on what really matters: achieving professional 

success while making personal aspirations a reality. 

 

PRODYNA 

PRODYNA focuses on customer experience, by designing, implementing, and 

operating custom software applications for mid to large-size enterprises. We are 

committed to offering our customers innovative and future-proof solutions, through 

digitalisation and cloud computing strategies. As a member of Cloud Native 

Computing Foundation (CNCF), PRODYNA promotes speed, agility, and scalability in 

software development. 

 

PUBLIC GROUP 

PRODYNA focuses on customer experience, by designing, implementing, and 

operating custom software applications for mid to large-size enterprises. We are 

committed to offering our customers innovative and future-proof solutions, through 

digitalisation and cloud computing strategies. As a member of Cloud Native 

Computing Foundation (CNCF), PRODYNA promotes speed, agility, and scalability in 

software development. 

https://www.prodyna.gr/
https://apply.workable.com/publicgroup/


 
 

 

 
36 

 

PWC GREECE  

PwC in Greece is the largest professional services firm in the country, with premises 

in Athens, Thessaloniki, Patras and very soon with a new office in Ioannina and with 

approximately 1800 employees. More than 250,000 people in 158 countries across 

our network share their thinking, experience and solutions to develop fresh 

perspectives and practical advice. This enables us to provide top-quality industry-

focused assurance, tax and advisory services to our clients. 

 

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS 

Με αίσθημα ευθύνης στο κοινωνικό σύνολο, παρέχουμε υψηλού επιπέδου 

Συμβουλευτικές, Λογιστικές, Φορολογικές, Ελεγκτικές και Χρηματοδοτικές 

υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των πελατών μας. 

 

Η κορυφαία ομάδα μας περιλαμβάνει Σύμβουλους Επιχειρήσεων, Λογιστές, 

Εσωτερικούς Ελεγκτές και Φοροτεχνικούς που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την 

εμπειρία για να βοηθήσουν και να συμβουλεύσουν τους πελάτες μας να 

αναπτύξουν μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση. 

Οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που διαμορφώνουν τη φιλοσοφία & την κουλτούρα 

μας και αποτελούν το κλειδί για την επιτυχημένη μας πορεία. 

Προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την ποιότητα εργασίας και 

την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για το ανθρώπινο 

δυναμικό μας παρέχοντας ένα σταθερό και υγιές εργασιακό περιβάλλον στο 

οποίο υπάρχει σεβασμός, αναγνώριση της ανθρώπινη αξίας και προσπάθειας, 

ενώ ταυτόχρονα προάγει και ενισχύει την επαγγελματική ανέλιξη. 

 

RANDSTAD HELLAS 

Είσαι φοιτητής/απόφοιτος και βρίσκεσαι στο ξεκίνημα της καριέρας σου; 

https://www.pwc.com/gr/en/careers.html
https://www.qbc.gr/
https://www.randstad.gr/
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Η Randstad Hellas  αποτελεί τον #1 πάροχο υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού 

και μπορεί να σε βοηθήσει στην αναζήτησή σου για μια νέα θέση εργασίας, 

ενημερώνοντάς σε για κάθε νέα επαγγελματική ευκαιρία στους ακόλουθους 

κλάδους : Πληροφορική/Τεχνολογία, Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Πωλήσεις, 

Μάρκετινγκ & Λιανικό Εμπόριο, Μηχανικοί, Βιομηχανία & Logistics, Ανθρώπινο 

Δυναμικό, Εξυπηρέτηση Πελατών, Ναυτιλία, Νομικές Υπηρεσίες, Τουρισμός, 

Τραπεζικός και Ασφαλιστικός Κλάδος, Υποστηρικτικοί Υπάλληλοι, Φαρμακευτικός 

Κλάδος. 

Μπορείς να δεις όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, που χειρίζεται η Randstad 

Hellas για εταιρείες πελάτες της, μέσω της ιστοσελίδας μας www.randstad.gr. 

Λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), 

όλοι οι υποψήφιοι που αναζητούν μια νέα θέση εργασίας, θα πρέπει να κάνουν 

μια online αίτηση, δημιουργώντας ένα προσωπικό λογαριασμό. 

 

SARANTIS GROUP 

Headquartered in Athens and boasting a history of over 50 years, Sarantis Group is a 

multinational consumer products company with strong presence in Eastern Europe 

via our 12 subsidiaries and significant exporting activity worldwide. From Fragrances 

& Cosmetics to Personal Care, Health & Care as well as Household Products, we 

offer a wide range of high quality brands that are top in consumers' preferences. 

Operating in thirteen countries – Greece, Poland, Romania, Bulgaria, Serbia, Czech 

Republic, Slovakia, Hungary, North Macedonia, Bosnia, Portugal and Ukraine – the 

Group maintains its significant international presence and its strong distribution 

network of more than 40 countries worldwide. Guided by our vision, we follow and 

invest on a clear strategy that is shaped throughout our successful history and 

creates sustainable profitable growth and value for all stakeholders. 

 

SOFTONE  

SOFTONE Group is one of the largest technology ecosystems in Greece and SE 

Europe, that includes six leading brands (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, 

https://greece.sarantisgroup.com/
https://www.softone.gr/
https://www.softone.gr/
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IMPACT and cosmoONE), currently employing more than 480 technology and 

business professionals. In 2016, SoftOne Technologies became part of Olympia 

Group, one of the most dominant group of companies in the Greek market, with 

more than 4.000 employees in Greece and internationally. 

The companies of the Group focus on the development of business and accounting 

software solutions, innovative cloud services, enterprise mobility applications and 

electronic invoicing and procurement solutions, having earned numerous awards 

and distinctions for their innovation and contribution in supporting the digital 

transformation process of companies. 

 

TOYOTA HELLAS 

Η Toyota Ελλάς είναι μέλος του Πολυεθνικού Ομίλου Inchcape Plc, που 

εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα προϊόντα Τoyota και Lexus της Toyota Motor 

Corporation. Η Ιnchcape Plc αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους 

Ομίλους εταιρειών εμπορίας αυτοκινήτων διεθνώς. Δραστηριοποιείται σε 40 

αγορές παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας κορυφαίους κατασκευαστές και 

παρέχοντας πολλαπλές υπηρεσίες στο χώρο του αυτοκινήτου, όπως εισαγωγές 

και διανομές, λιανικές πωλήσεις, χρηματοδοτήσεις και ασφάλειες. 

 

VODAFONE 

Στη Vodafone, πιστεύουμε στη δύναμη του ανθρώπου και όσα μπορεί να πετύχει 

αξιοποιώντας την τεχνολογία, για να οικοδομήσει μια ψηφιακή κοινωνία ισότιμη 

και βιώσιμη για όλους. Δημιουργούμε μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που 

μας συνδέει το πάθος και η επιθυμία μας για ένα καλύτερο μέλλον για τους 

ανθρώπους και τον πλανήτη.  

#TogetherWeCan 

 

https://www.toyota.gr/
http://www.vodafone.gr/
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WATT & VOLT 

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς παρόχους στην Ελλάδα. Η 

ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και η ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών και λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουμε στον τελικό 

καταναλωτή είναι αυτά που μας καθιστούν ως τον κορυφαίο ολοκληρωμένο 

πάροχο ενέργειας. 

Είμαστε κάτοχοι Άδειας Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 

ελληνική αγορά από το 2011, ενώ το 2015 αποκτήσαμε και Άδεια Προμήθειας 

Φυσικού Αερίου. Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις της Εταιρείας σε καινοτόμες 

τεχνολογίες εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, απολαμβάνουμε ήδη κυρίαρχη 

θέση στην προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και τις λύσεις ενεργειακής 

απόδοσης με τεχνολογία Ιnternet Of Things (IoT) στην Ελλάδα. 

Στρατηγική αποστολή μας είναι να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας και να 

ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας με αφοσίωση, 

αποτελεσματικότητα και ευελιξία και για να τον επιτύχουμε επενδύουμε στη 

συστηματική έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η ικανοποίηση των πελατών βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας και, για 

αυτόν το λόγο, αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής 

πώλησης σε όλη την επικράτεια. Στα καταστήματα WATT+VOLT, ειδικοί σύμβουλοι 

ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που 

προσφέρουμε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τους προτείνουν τρόπους για 

την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής, άνετης και ασφαλούς καθημερινότητας. 

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχουμε επάξια κατακτήσει μια θέση στο τραπέζι κάθε 

ελληνικού νοικοκυριού, μέσα από την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά μας, τη 

μοναδική μας εξυπηρέτηση και την ξεχωριστή ποικιλία μας. 

Με οδηγό τον σκοπό μας να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη 

διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, είμαστε πάντα δίπλα στους 2,2 εκατομμύρια 

πελάτες μας με θάρρος, ακεραιότητα, ομαδικότητα, φροντίδα και χιούμορ. Πάντα 

http://www.watt-volt.gr/
http://www.ab.gr/
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δίπλα σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας μέσα από το 

δίκτυό μας που ανέρχεται περίπου στα 600 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 

Εκεί όπου οι άνθρωποί μας γίνονται οι δικοί σας άνθρωποι, έτοιμοι να σας 

εξυπηρετήσουν με χαρά και μεράκι και να προσφέρουν μια μοναδική αγοραστική 

εμπειρία σε όλους και σε καθέναν ξεχωριστά. 

 

ΑΜΒΥΞ 

Η Aμβυξ Α.Ε. είναι η παλαιότερη Ελληνική εταιρεία εισαγωγής, marketing και 

εμπορίας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Από το 1917, η εταιρεία 

αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα διάσημες μάρκες ποτών, μπύρας, και άλλων 

αλκοολούχων (αλλά και μη) προϊόντων. 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η Ατλαντική Ένωση είναι μια πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία με σταθερή και 

ευέλικτη Ελληνική Διοίκηση. Είναι η μοναδική ασφαλιστική στη χώρα που οι 

στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται εδώ, από έμπειρα στελέχη. Ο 

τραπεζοασφαλιστικός ελβετικός Όμιλος Baloise είναι μέτοχος της Εταιρίας από το 

1972, με Ίδια Κεφάλαια ύψους 7,3 δις ευρώ και Ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 

δις ευρώ.  

Η Ατλαντική Ένωση έχει πετύχει για 6η συνεχή χρονιά να βρίσκεται στην πρώτη 

θέση των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα, με 

Δείκτη Φερεγγυότητας 280,2%. Δραστηριοποιείται σε όλους τους Κλάδους 

ασφάλισης, ενώ παράλληλα διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 33 ετών 

και αύξησης Ιδίων Κεφαλαίων. Με βάση το πλαίσιο των καλών ανθρώπινων 

σχέσεων, την προοπτική εξέλιξης και την οικονομική θωράκισή της, η Εταιρεία 

διαθέτει το κατάλληλο και πλέον αξιόπιστο περιβάλλον, με όχημα οποίο μπορούν 

εργαζόμενοι και πελάτες να εξασφαλίσουν το μέλλον τους 

 

http://www.amvyx.gr/
http://www.atlantiki.gr/
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

NBG is one of the leading Greek financial organizations, with 180 years of 

participation in the country's economic and social life. Its broad customer base, 

respected brand name and strong market share in deposits provides it with the 

liquidity needed to support Greek businesses and the economy as a whole, as well 

as the prosperity of the society through its longstanding social accountability 

initiatives. Nonetheless, NBG has proved to be the Bank winning the prize of "Best 

Innovation in Retail Banking Greece" for 2020, upholding its leading position in 

digital banking too. 

One of the Bank’s priorities is to assist in the upgrade of the country’s technology 

and growth model, encouraging the participation of mainly young generations of 

bright and energetic people in the quest for pioneering and implementable ideas, 

thereby fostering a culture of innovation for the country, especially in the field of 

digital transformation. To this end, it supports innovative and extrovert 

entrepreneurship through “NBG Business Seeds Program” and rewards the 

implementation of complex business plans developed by junior scientists in high-

tech sectors, through the annual “NBG Business Seeds Innovation & Technology 

Competition”. 

Looking ahead, NBG is systematically investing in creative young people, generating 

job opportunities and offering valuable expertise and experiences in a contemporary 

and well organized working environment. Through "i-work@nbg”, Internship” 

program it provides post-graduate students the opportunity to come across 

challenging projects in specialized business activities and develop professional soft 

& technical skills that will support them in their future careers. 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Ο Γρηγόρης άνοιξε το πρώτο του κατάστημα το 1972 στη Δάφνη Αττικής. 

Πενήντα χρόνια μετά, εξελίχθηκε και έγινε ο Γρηγόρης του σήμερα. Βρίσκεται σε 

κάθε γειτονιά και είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων, προσφέροντάς τους ένα 

ευχάριστο διάλλειμα κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέτει περισσότερα από 370 

http://www.nbg.gr/
https://www.gregorys.gr/
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καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ρουμανία, κατέχει την 9η θέση στην 

Ευρωπαϊκή κατάταξη με τις μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ και εξυπηρετεί 

καθημερινά περισσότερους από 250.000 πελάτες.  

Το όραμα του Γρηγόρη είναι να μεταδίδει το χαμόγελο σε όλο τον κόσμο με τον 

καφέ, τις γεύσεις και τη φιλοξενία του, να εμπνέει το προσωπικό και τους 

συνεργάτες, να στηρίζει την κοινωνία με κάθε δυνατό τρόπο και να ονειρεύεται 

ένα καλύτερο αύριο για όλους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γρηγόρης έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά ελκυστικό 

εργασιακό περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος είναι στο κέντρο. Ο σεβασμός, η 

ενσυναίσθηση, η αξιοκρατία, η ανταμοιβή και η εξέλιξη, είναι οι ακρογωνιαίοι 

λίθοι της στρατηγικής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για το λόγο αυτό, 

μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται στον Γρηγόρη, άνθρωποι που είχαν 

ξεκινήσει στα πρώτα καταστήματα και στα τότε κεντρικά γραφεία. Αυτή τη 

στιγμή, πάνω από το 30% του προσωπικού των κεντρικών γραφείων, εργάζεται 

στον Γρηγόρη πάνω από 10 χρόνια, γεγονός που τον ξεχωρίζει στην αγορά 

εργασίας.  

'Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό!' 

 

ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

We are a leading Greek law firm known for its long heritage, legal acumen and 

integrity. As a full-service business law firm, we take pride in our distinctive mindset 

and offering. This shows not only in responsiveness, but also our ability to field 

versatile, approachable, easy-to-work teams of practitioners who truly understand 

our clients’ interests. 

Our strong international orientation is echoed in our structure, standards and 

approach, and ultimately attested in the profile of our client base, our rankings and 

the network of our affiliations and best-friend law firms around the world. 

Established in 1893, we know that change, whether in the legal or economic 

environment, is inherent to our jurisdiction; we are accustomed to implementing 

untested legislation, structuring innovative solutions and putting our bold legal 

argumentation to the service of our clients. 

https://www.zeya.com/
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We advise corporations from all commercial and industrial sectors, financial 

institutions, non-profits, startups and high-net-worth individuals, working closely 

with regulators and all major professional service firms. For more details on our firm 

and practice please visit our website at www.zeya.com. 

 

ΚΑΥΚΑΣ 

 Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, του φωτισμού, των ειδών τεχνολογίας κτιρίων και λύσεων 

διαχείρισης ενέργειας. Το ολοένα και  αυξανόμενο δίκτυο μας, περιλαμβάνει 77 

καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και το  ανθρώπινο δυναμικό μας, ξεπερνάει 

τους 1300 εργαζόμενους. 

Η ΚΑΥΚΑΣ επενδύει σταθερά στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των 

στελεχών της με προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην 

ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους ώστε να 

παρέχουν προστιθέμενη αξία και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της.  Απόδειξη 

της δέσμευσής μας για την δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος είναι η βράβευσή μας  φέτος για 8η φορά στο θεσμό Best 

Workplaces ως μια από τις δέκα επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό 

Περιβάλλον στην Ελλάδα.  

Ποια είναι η ομάδα μας 

Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους με κέφι, όρεξη και πάθος. Το 

ήθος, ο  επαγγελματισμός  και η αποτελεσματικότητα, είναι από τα βασικά μας 

χαρακτηριστικά, που αναδεικνύονται μέσα από ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον 

που προωθεί το ομαδικό πνεύμα και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

 

ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ 

H Cosmos Sport, μέλος της JD Sports Fashion Plc, ιδρύθηκε το 1982 στο Ηράκλειο 

της Κρήτης και σήμερα αριθμεί 71 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 5 

εμπορικές επωνυμίες (Cosmos Sport, Sneaker10, Sports Factory, Slamdunk, 

Rundome) και 7 πρωτοπόρα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η ομάδα μας αποτελείται 

https://www.kafkas.gr/
https://www.kafkas.gr/
https://www.cosmossport.gr/
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από 1000+ ταλαντούχους νέους Ανθρώπους, που αγαπούν τον αθλητισμό, τη 

μόδα και έχουν πάθος να καινοτομούν! Όραμά μας είναι να μας αναγνωρίζουν 

ως την καλύτερη εμπειρία αγορών sports & athleisure σε κάθε σημείο επαφής μας 

με τον πελάτη. Η εταιρεία αναδείχτηκε για δύο συναπτά έτη ως “Growth Driver” 

της ελληνικής οικονομίας, ενώ το online κατάστημα έχει βραβευθεί για 7 συνεχή 

έτη σαν το καλύτερο e-shop αθλητικών στη χώρα στα e-volution awards.  

 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

H ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι ο αποκλειστικός διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. 

Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, της PORSCHE AG και της SIXT, στην 

Ελλάδα. Με περισσότερο από μισό αιώνα ιστορία παρουσία, είναι ένας 

οργανισμός με κινητήρια δύναμη την κίνηση και την εξέλιξη.  

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας και αποτελούν μέλη μιας μεγάλης 

οικογένειας που τη χαρακτηρίζει το πάθος για την επίτευξη κοινών στόχων. Κάθε 

μέρα, όλοι μαζί και καθένας ξεχωριστά, αποδεικνύουμε στην πράξη πως η ζωή 

είναι κίνηση, είναι ενέργεια, είναι δυναμισμός. Σήμερα απασχολούμε περίπου 300 

εργαζόμενους σε 20 διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Αναζητούμε συνεργάτες που έχουν όνειρα, όρεξη για ανέλιξη, κίνηση και ζωή. Γίνε 

μέλος της ομάδας μας για να δεις σε ποια θέση θα ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου! 

Κάνε κλικ εδώ -> https://apply.workable.com/motodynamics/ και μοιράσου μαζί 

μας όλους τη φιλοσοφία Move Evolve Transform! 

 

ΣΑΡΑΚΑΚΗ  

Με ηγετική παρουσία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα πάνω από έναν 

αιώνα, είμαστε οι αποκλειστικοί εισαγωγείς και διανομείς μιας ευρύτατης γκάμας 

προϊόντων που περιλαμβάνει αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μηχανές θαλάσσης, 

επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα έργου, διεθνών κατασκευαστών 

παγκοσμίου φήμης. 

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη βασιζόμαστε στις γνώσεις, τις ικανότητες και 

τις ατομικές προσπάθειες των ανθρώπων μας. Ανεξάρτητα από την θέση στην 

https://motodynamics.gr/
https://www.saracakis.gr/
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ιεραρχία, αναγνωρίζουμε ότι η παραμονή μας  στην πρώτη γραμμή των 

εξελίξεων, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του 

κλάδου της αυτοκίνησης, οφείλεται στην πίστη, την αφοσίωση και την ομαδική 

προσπάθεια  των ανθρώπων μας. 

Στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε ικανά 

στελέχη, επενδύοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ανταμείβοντας την 

απόδοσή τους. 

 

ΣΟΛ CROWE 

Η ΣΟΛ Crowe,  συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες 

παροχής Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών  υπηρεσιών στην Ελλάδα και κατέχει μία 

από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

της Ευρώπης όπως και μια  από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων 

επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην 

ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών. Με έδρα την 

Αθήνα και με περίπου 8,7 χιλ. εργαζομένους, παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,7 εκατ. πελάτες στην 

Ελλάδα.  

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική 

οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την 

εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς 

τους πελάτες της. Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση και 

διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για 

την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας, β) η επέκταση του δανεισμού για τη 

στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, γ) η περαιτέρω μείωση του 

δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό 

http://www.solcrowe.gr/
https://www.piraeusholdings.gr/el/


 
 

 

 
46 

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και δ)  η διατήρηση επαρκών 

κεφαλαιακών αποθεμάτων. 

 


