
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Σελ. 1 

 

Graduate Trainee Program της Coca-Cola Τρία Έψιλον:  

Εδώ ξεκινά η καριέρα για νέους απόφοιτους!  
 

Οι υποβολές των αιτήσεων µόλις ξεκίνησαν, για το πρόγραµµα που 

φέτος συµπληρώνει 27 χρόνια 
 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017 –Το Graduate Trainee Program της Coca-Cola Τρία Έψιλον ξεκινά για 
ακόµη µία χρονιά και καλεί νέους µε ταλέντο και όρεξη, να ξεκινήσουν την επαγγελµατική τους 
πορεία σε µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες της χώρας. Εδώ και 27 χρόνια, η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον δίνει τη δυνατότητα σε ταλαντούχους νέους να εξελιχθούν στην καρδιά µιας εταιρείας 
1.500 ανθρώπων που επενδύει στο δυναµικό της µε το 40% να ανήκει στη γενιά Υ.  

Μέχρι τις 9 Ιουλίου νέες και νέοι που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές τους και η 
εργασιακή τους εµπειρία δεν ξεπερνά τα 2 έτη, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας. Η διαδικασία επιλογής παρέχει τη δυνατότητα γνωριµίας µε τους 
υποψηφίους, µέσα από στάδια αξιολογήσεων, τεστ δεξιοτήτων και προσωπικές συνεντεύξεις, 
ενώ ολοκληρώνεται σε ένα ολοήµερο 
Κέντρο Αξιολόγησης, όπου οι 
υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να 
δείξουν τα ταλέντα τους, τη 
δηµιουργικότητά τους και το οµαδικό 
τους πνεύµα,  από προσοµοιώσεις 
πραγµατικών συνθηκών εργασίας.. 

Οι Graduate Trainees που θα 
επιλεχθούν, εντάσσονται στη µεγάλη 
και δυνατή οµάδα της Coca-Cola Τρία 
Έψιλον. Αποκοµίζουν θεωρητική και 
πρακτική γνώση, επαγγελµατική 
εµπειρία και παράλληλα εξοικείωση 
µε τη δραστηριότητα και τη συνολική λειτουργία µιας εταιρείας που τα προϊόντα της 
απολαµβάνουν καθηµερινά εκατοµµύρια καταναλωτές. Το πρόγραµµα συνδυάζει εκπαίδευση σε 
βασικούς τοµείς, projects στο προσωπικό πεδίο ενδιαφέροντος, αξιολόγηση της απόδοσης, 
καθώς και τοποθέτηση σε θέση εργασίας.  

Στόχος για τους Graduate Trainees είναι να εξελιχθούν αναλαµβάνοντας θέσεις ευθύνης, τόσο 
µέσα στην εταιρεία όσο και ευρύτερα στον Όµιλο Coca-Cola HBC, όπως έχουν ήδη επιτύχει 
περισσότεροι από 160 συµµετέχοντες. Σε όλη την πορεία του πλάνου ανάπτυξής τους, οι 
συµµετέχοντες υποστηρίζονται ενεργά από τους συνάδελφους τους στην Coca-Cola Τρία 
Έψιλον, που αναλαµβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους δώσουν κίνητρα, έµπνευση και 
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γνώση, ώστε να αναπτύξουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους και να συµβάλλουν ενεργά 
και ουσιαστικά στους στόχους και την πορεία της εταιρείας.   

Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύει στην ανάπτυξη και την 
εκπαίδευση των νέων, που αποτελούν το µέλλον της χώρας. Ως µία από τις κορυφαίες εταιρείες 
στις οποίες προτιµούν να εργάζονται οι νέοι της Γενιάς Y στην Ελλάδα, µέσα από πρωτοβουλίες 
και δράσεις στηρίζει τους νέους στα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα. Εµπνέει, δίνει 
δυνατότητες και καλλιεργεί ένα περιβάλλον που τους προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο µέλλον. Παράλληλα, κάθε 
χρόνο, η εταιρεία προσφέρει δεκάδες εποχικές θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας 
τόσο την εφοδιαστική της αλυσίδα, καθώς και τις πωλήσεις της, έναν τοµέα πρώτο σε 
ανθρώπινο δυναµικό συγκριτικά µε άλλες εταιρείες του κλάδου. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραµµα Graduate Trainee αλλά και τις πρωτοβουλίες που 
υλοποιεί για την ανάπτυξη των νέων, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Coca-Cola Τρία 
Έψιλον gr.coca-colahellenic.com 

 

### 

Σχετικά µε την Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Με παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά εδώ και 48 χρόνια, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, 

µέλος του Οµίλου Coca-Cola HBC, αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρία µη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Μέσω ενός 

δικτύου εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα που περιλαµβάνει 25 γραµµές παραγωγής και µονάδες διανοµής, 

παράγει και εµπορεύεται τόσο τα προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, 

Nestea, illyissimo και τα mixers Schweppes), όσο και τα προϊόντα που έχει αναπτύξει ως εταιρεία (Amita, Frulite, και 

το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ), ενώ επίσης διανέµει τα snacks TSAKIRIS, τα ενεργειακά ποτά Monster και τον καφέ 

Lavazza. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο αλκοολούχων ποτών, που 

περιλαµβάνει προϊόντα των οίκων Edrington, Ισιδώρου Αρβανίτου, Brown-Forman και Gruppo Campari. 

Μάθετε περισσότερα στο gr.coca-colahellenic.com  και στο Facebook: www.facebook.com/CocaCola3E 

 

_______________ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Coca-Cola Τρία Έψιλον                             V + O Communication   

Βάλια Βανέζη                                                 Αργυρώ Οικονόµου 

Corporate Relations Manager                  Account Manager                                                              

Τηλ.: 210 6381805                                         Τηλ: 211 7501219 

 valia.vanezi@cchellenic.com                   ao@vando.gr  
   

 
 


