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British American Tobacco Hellas: Εκατοντάδες υποψήφιοι «έζησαν» τις καινοτόμες
πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού
Σημαντική παρουσία και εντυπωσιακό ενδιαφέρον για την εταιρεία στις Ημέρες Καριέρας 2014 - τα τελευταία
δύο χρόνια, η BAT έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα πάνω από 6.000 ώρες εκπαίδευσης για τους εργαζομένους
της και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του 70% αυτών μέσω προγραμμάτων εξέλιξης και εσωτερικής
μετακίνησης

Με σύνθημα «δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία», η British American Tobacco Hellas
παρουσίασε τις καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει και την έχουν
καταξιώσει ως έναν από τους καλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, σε μια από τις μεγαλύτερες
εκθέσεις καριέρας, τις Ημέρες Καριέρας 2014, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Η εταιρεία, με συνεχείς διακρίσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, έχει πραγματοποιήσει
πάνω από 6.000 ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων της στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια,
ενώ παράλληλα το 100% των διευθυντικών στελεχών έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια coaching και το
70% των εργαζομένων έχει αναπτυχθεί μέσα από προγράμματα εξέλιξης και εσωτερικής
μετακίνησης.
Εκατοντάδες υποψήφιοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της BAT Hellas, είχαν την ευκαιρία να
συναντήσουν εκπροσώπους της εταιρείας, να συζητήσουν για τη διαδικασία πρόσληψης που
ακολουθεί και τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρονται στην British American Tobacco, καθώς και
να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μέσα από ένα διαδραστικό βίντεο και ένα
interactive ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Ιδιαίτερη διάσταση στην παρουσία της British American Tobacco Hellas έδωσαν οι εργαζόμενοι της
εταιρείας, οι οποίοι στελέχωσαν το περίπτερο και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης, και μίλησαν
απευθείας με τους συμμετέχοντες σχετικά με την προσωπική εργασιακή εμπειρία τους στην BAT,
ενώ μοιράστηκαν μαζί τους τα στοιχεία εκείνα που κάνουν την British American Tobacco Hellas έναν
ξεχωριστό εργοδότη.
Η British American Tobacco Hellas, με περίπου 100 εργαζομένους, έχει διακριθεί ως ένα από τα
καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα για τρία συνεχόμενα έτη (2011-2012-2013), ενώ το
2014 η εταιρεία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και έλαβε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αναγνώριση
του «Καλύτερου Εργοδότη στην Ευρώπη 2014» (Top Employer Europe & Greece) από το Ινστιτούτο
Top Employer. Επιπλέον, η BAT Hellas δείχνει κάθε μέρα τη δέσμευσή της στο ελληνικό
επιχειρηματικό περιβάλλον, παρά τις σημαντικές προκλήσεις της αγοράς, υποστηρίζοντας πάνω από

13.000 οικογένειες Ελλήνων καπνοκαλλιεργητών και περισσότερους από 10.000 εμπόρους λιανικής
πώλησης και διανομείς σε όλη την Ελλάδα.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουν την British American Tobacco Hellas ένα ελκυστικό
εργασιακό περιβάλλον είναι οι επενδύσεις της εταιρείας στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και
την προσωπική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας παράλληλα την προοπτική βελτίωσης της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων.
Η κ. Δέσποινα Χαράπη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της BAT Hellas, δήλωσε: «Η παρουσία
μας σε ένα από τα μεγαλύτερα φόρουμ καριέρας στην Ελλάδα και η ενθουσιώδης παρουσία των
εργαζομένων της BAT Hellas, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της εταιρείας μας,
αποδεικνύουν ότι είμαστε ένας ανοικτός οργανισμός που τοποθετεί πάνω από όλα τους ανθρώπους
της, την ίδια στιγμή που η εταιρεία, μέσα από τις καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που
εφαρμόζει, δείχνει έμπρακτα την δέσμευσή της στο να δίνει αξία κάθε μέρα στην ελληνική
κοινωνία».
Σχετικά με την British American Tobacco Hellas
Η British American Tobacco Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού,
με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και
έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τα τσιγάρα Peter
Stuyvesant, Prince, Pall Mall, Lucky Strike, Dunhill, Rothmans, Kent, καθώς και τα προϊόντα καπνού για στριφτά
τσιγάρα Craven και Lucky Strike.
Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί πάνω από 100 χρόνια,
απασχολεί πάνω από 50.000 εργαζομένους και διαθέτει γκάμα με περισσότερα από 200 εμπορικά σήματα που
διανέμονται σε πάνω από 200 αγορές.

