H Procter & Gamble αγγίζει με τα προϊόντα της περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο. Η Εταιρία κατέχει ένα από τα πιο δυνατά χαρτοφυλάκια κορυφαίων προϊόντων
εμπιστοσύνης και ποιότητας όπως Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®,
Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®,
Viakal®, Swiffer®, Aussie®. Η P&G που επιχειρεί σε περίπου 70 χώρες παγκοσμίως
παραμένει για πάνω από 175 χρόνια από την ίδρυσή της, το 1837, προσηλωμένη στην αποστολή
της να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων καθημερινά τώρα και για τις επόμενες γενιές. Είναι μία εταιρία με μακρά ιστορία
προσφοράς και υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται ενώ
λειτουργεί με βάση αξίες όπως η ακεραιότητα, η ηγετική ικανότητα, το αίσθημα ιδιοκτησίας, η
εμπιστοσύνη και το πάθος για νίκη. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.pg.com για τα τελευταία νέα και περισσότερες πληροφορίες για την P&G και τα
προϊόντα της.
H P&G Ελλάδος… Μια ελληνική εταιρία
H P&G Ελλάδος ιδρύθηκε το 1960 και φέτος συμπληρώνει τα 56 χρόνια ζωής της.
Μέσα από την εμπειρία και την εκπαίδευση η P&G Ελλάδας έχει χτίσει έναν ιδιαιτέρως
ταλαντούχο ελληνικό οργανισμό ο οποίος εργάζεται καθημερινά για την εκπλήρωση της
αποστολής της Εταιρίας. Ως αποτέλεσμα, η εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά οι
καταναλωτές στα προϊόντα της έχει κάνει την P&G Ελλάδος μία από τις κορυφαίες εταιρίες στις
κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.
Το περιβάλλον της P&G ενθαρρύνει την καινοτομία, την ελευθερία προσωπικής έκφρασης, τη
διαφορετικότητα και τη δημιουργικότητα. Δουλεύοντας στην P&G μπορεί κανείς να γευτεί τις
προκλήσεις μιας διεθνούς καριέρας που μόνο μια παγκόσμια εταιρία μπορεί να προσφέρει, αλλά
και να απογειώσει την καριέρα του με βάση την απόδοσή του και τις προσωπικές του επιλογές.
Η P&G παραμένει παραδοσιακά πιστή στην αρχή της «προαγωγής εκ των έσω», αποδεικνύοντας
ότι η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας. Προσλαμβάνοντας τους ικανότερους
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, στόχος μας είναι να τους αναπτύσσουμε συνεχώς,
προετοιμάζοντάς τους για υψηλόβαθμες θέσεις. Επομένως η προσφερόμενη εκπαίδευση σε όλες
τις μορφές της είναι ζωτικής σημασίας: συνεχόμενο «on-the-job training» και καθοδήγηση, αλλά
και ποικιλία εταιρικών προγραμμάτων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και τις
διαπροσωπικές δεξιότητες.
Επισκεφτείτε μας και μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο http://pgcareers.com/.

