Η PepsiCo στην Ελλάδα απασχολεί 1210 εργαζόμενους και διαθέτει στον Άγιο Στέφανο
μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και διανομής αλμυρών σνακ και μία
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών στα
Οινόφυτα, επίσης διατηρεί γραφεία στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη των
πωλήσεων της Β. Ελλάδος.
Η PepsiCo δραστηριοποιείται στην αγορά των αλμυρών σνακ μέσω της θυγατρικής
της εταιρείας Tasty Foods και στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών μέσω της
θυγατρικής της εταιρείας PepsiCo-ΗΒΗ.
Το portfolio των αλμυρών σνακ περιλαμβάνει γνωστά και επιτυχημένα προϊόντα όπως
σνακ από πατάτα (Lay’s & Ruffles), σνακ από καλαμπόκι (Cheetos, Doritos & Tasty
Snacks), ξηρούς καρπούς και παστέλια (Tasty Naturals), δημητριακά (Quaker & Tasty
Corn Flakes).
Στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα προϊόντων
όπως αναψυκτικά, ανθρακούχα και μη (Pepsi, 7UP & ΗΒΗ), κρύο τσάι (Lipton), χυμούς
ΗΒΗ και ισοτονικά ποτά (Gatorade).
Στόχος μας είναι η σταθερή ανάπτυξη με ισχυρούς ανθρώπους που συμπεριφέρονται
με υπευθυνότητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και με γνώμονα τις αρχές μας:







Ενδιαφερόμαστε για τους πελάτες, τους καταναλωτές και το περιβάλλον στο
οποίο ζούμε
Πουλάμε προϊόντα για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι
Μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και ευθύτητα
Ισορροπούμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη με τα βραχυπρόθεσμα κέρδη
Κερδίζουμε με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη
Σεβόμαστε τους άλλους και επιτυγχάνουμε όλοι μαζί

Κάνοντας τις αρχές μας πράξη, εστιάζουμε στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας και
προωθούμε σε ανώτερες θέσεις ικανούς συναδέλφους με προσόντα και προοπτική
εξέλιξης, γνωστοποιώντας εσωτερικά τις κενές θέσεις. Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται
με βάση την εμπειρία, την απόδοση, τα προσόντα και τις δεξιότητες των υποψηφίων.
Οι εσωτερικές προαγωγές υποστηρίζονται ενώ οι εξωτερικές προσλήψεις εμπλουτίζουν
την τεχνογνωσία της εταιρίας. Προσλαμβάνουμε ανθρώπους που πιστεύουν ότι
μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία της εταιρίας μας και:





Στοχεύουν στο αποτέλεσμα
Διαθέτουν υψηλά προσωπικά κριτήρια ειλικρίνειας και ακεραιότητας
Είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν και να καινοτομήσουν
Δεσμεύονται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον ομαδικής εργασίας

Στην PepsiCo οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας και επενδύουμε στις
ικανότητες και ταλέντα τους. Φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευσή
τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ η καριέρα των ανθρώπων μας αποτελεί
μέλημά μας.
Πέραν της επαγγελματικής ανάπτυξης, αναγνωρίζεται η προσφορά εργασίας με
ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών πάντα σε σχέση με τη συνολική
απόδοση της επιχείρησης αλλά και με την ατομική συμβολή του καθενός.
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