ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL
Ο Όμιλος Alumil είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα - βάσει παραγωγικής
δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου και
συμπληρωματικά προϊόντα.
Διαθέτει 8 εργοστάσια παραγωγής σε 2 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, Σέρρες) και 5
στο
εξωτερικό
(Ρουμανία,
Βουλγαρία,
Σερβία,
Βοσνία,
Αλβανία).
Ο όμιλος συγκροτείται από 27 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο
εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, ΗΠΑ και Μ. Ανατολή) και συνολικά απασχολεί πάνω από
1.700 άτομα.
Με ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες και αποθήκες σε όλες τις ηπείρους, έχει
εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου
παγκοσμίως.
Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις
του Ομίλου έφτασαν τα 172,2 εκ. Ευρώ για το 2014.
Ο Όμιλος Alumil παράγει:








Ολοκληρωμένα Συστήματα Αλουμινίου για όλες τις εφαρμογές (πόρτες, παράθυρα,
προσόψεις, αίθρια, κ.λ.π.)
Βιομηχανικά Προφίλ Ειδικών Προδιαγραφών και Εξαρτημάτων (για την
αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική και άλλες χρήσεις)
Σύνθετα Φύλλα Αλουμινίου (J-Bond)
Πολυκαρβονικά Φύλλα
Συστήματα Αυτοματισμών
Εσωτερικές Θύρες, Ασφαλείας και Πυρασφαλείας
Συμπληρωματικά προϊόντα και εξαρτήματα αλουμινίου και πλαστικού

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ALUMIL
Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια
ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη πρωτοβουλία, την ελευθερία και συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών / λύσεων σε ένα περιβάλλον ισότιμων
ευκαιριών. Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ευκαιρίες να αναπτυχθούν επαγγελματικά
και προσωπικά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα διεθνούς καριέρας.
Η εταιρεία προσφέρει στους εργαζομένους της μία σειρά από πρόσθετες παροχές, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:









Αξιοκρατικό Σύστημα Αμοιβών και Διοίκησης της Απόδοσης
Αποδοχές βασισμένες στην αποδοτικότητα
Συνεχή εκπαίδευση
Ομαδική ασφάλιση υγείας
Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών
Εταιρικό παιδικό σταθμό
Εταιρική τράπεζα αίματος
Μεταφορά από και προς την εταιρεία

Στα πλαίσια της συνεχούς μας ανάπτυξης, μας ενδιαφέρει να προσλάβουμε στην εταιρεία μας
άτομα δραστήρια με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, που να διέπονται από τις παρακάτω
αξίες:






Ειλικρίνεια
Ομαδικότητα
Πρωτοβουλία
Αφοσίωση

Μεράκι

Εάν σας αντιπροσωπεύουν οι παραπάνω αξίες, μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Επιλογής Προσωπικού
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 611 00 Κιλκίς
fax: 23410-71988,
e-mail: hr@alumil.com
Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Alumil, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.alumil.com

