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«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» 
Πολύτιμη προϋπηρεσία με 12 μήνες έμμισθης απασχόλησης σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
 

 

Από τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου, μια νέα δυναμική ομάδα εργαζομένων εντάχθηκε στον Όμιλο 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καθώς ολοκληρώθηκε η φάση αξιολόγησης και επιλογής του προγράμματος 12μηνης 
έμμισθης απασχόλησης «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ».  

 
Οι 14 επιτυχόντες προκρίθηκαν μέσα από μια απαιτητική διαδικασία και με όρους απόλυτης 
διαφάνειας, με βάση τα υψηλά κριτήρια που θέτει διαχρονικά ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.  
 

Κατά τη διάρκεια προγράμματος, οι νέοι εργαζόμενοι θα κληθούν να αντεπεξέλθουν σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας. Μέσω συνεχούς εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
τεχνογνωσία και εφόδια για το μέλλον, να εξελίξουν τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν μία 
θέση στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.  
 
Οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις με κάθε εργαζόμενο 

του Ομίλου και θα αποτελούν τη «νέα δύναμη» στις Διευθύνσεις Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, 
Εμπορικής Διεύθυνσης, Επικοινωνίας & Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών, Logistics και 
Εξαγορών& Συγχωνεύσεων.  
 
Μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες θα ζήσουν από κοντά τις προκλήσεις ενός ανταγωνιστικού, αλλά και 
δυναμικού περιβάλλοντος, και θα ενταχθούν στην εταιρική κουλτούρα του Ομίλου που προάγει την 
πρωτοβουλία, την πρωτοπορία, την καινοτομία και την επιχειρηματική αριστεία.  

 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που έχει ως στόχο να προσφέρει μία επιλογή 
διεξόδου στους νέους και τις νέες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και να ανοίξει δρόμους 
καριέρας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα μας.  
 
Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ που ήδη 
ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο και είναι σε εξέλιξη η κατάθεση βιογραφικών για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποδεικνύει πως η εμπιστοσύνη στους νέους δημιουργεί 
καταξιωμένους επαγγελματίες που με τη σειρά τους θα ανταποδώσουν αξία στην ελληνική 
κοινωνία και οικονομία. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  

κα Έλλη Γαρδίκη, Senior Communication Officer – Press Office, τηλ. 210 6877489, φαξ. 210 

6877400, e-mail elli.gardiki@mytilineos.gr  

 

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και 

Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με 

ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.700 

άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.  
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