
Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ



Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα 
από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί 
κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο 
περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα ούτε   
η τεχνολογία αποτελούν πλέον εγγύηση 
για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. 
Βρισκόμαστε στην Εποχή του Ανθρώπου, 
όπου οι άνθρωποι είναι οι πραγματικοί 
φορείς της επιχειρηματικής επιτυχίας.
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Αυτοί οι άνθρωποι – τα άτομα που 
διαθέτουν τις ικανότητες και την εμπειρία 
που χρειαζόμαστε – αποτελούν πλέον 
τον σπανιότερο πόρο  για τις επιχειρήσεις. 
Είμαστε η ManpowerGroupΤΜ και σας 
προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου 
δυναμικού, που φέρνουν την επιχείρησή σας 
πιο κοντά στην επιτυχία, κάνοντας αυτό που 
φαίνεται αδύνατο, Ανθρωπίνως Δυνατό.
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ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ, 
ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,  
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
ΑΠΟ ΟΣΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΣΤΕ
Σχετικά με τη ManpowerGroup™

H ManpowerGroup είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού, που συνδέει τις ανθρώπινες 
δυνατότητες με την επιχειρηματική φιλοδοξία. Η ManpowerGroup εξυπηρετεί μεγάλους και μικρούς οργανισμούς, σε 
όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, μέσω τεσσάρων brands: ManpowerGroup Solutions, Experis™, Manpower® και Right 
Management®. Η ManpowerGroup διατηρεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο γραφείων με παρουσία σε περισσότερες 
από 80 χώρες. Με βαθιά γνώση της παγκόσμιας αγοράς και εμπειρία στις τοπικές αγορές εργασίας, η ManpowerGroup 
συνεργάζεται με τους πελάτες της, βοηθώντας τους να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο αποτελεσματικές. Κι αυτό 
το επιτυγχάνει παρέχοντάς τους ανθρώπους και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα του 
συνολικού ανθρώπινου δυναμικού τους. Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται η εύρεση και η αξιολόγηση, η εκπαίδευση 
και η ανάπτυξη, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, το outsourcing και η διαχείριση σταδιοδρομίας.

Ο όμιλος στην Ελλάδα 
H ManpowerGroup αντλώντας από την παγκόσμια εμπειρία, προσφέρει στην τοπική αγορά λύσεις μέσα  
από τα brands: Manpower®, Manpower Professional™, ManpowerGroup Solutions και Right Management®. 
Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της.
www.manpowergroup.gr
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Manpower
Professional



Η Manpower είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην κάλυψη θέσεων 

εργασίας, για έκτακτες ή μόνιμες ανάγκες, που προσφέρει 

σταθερά λύσεις στους οργανισμούς όλων των μεγεθών, 

προάγοντας την επιχειρηματική ευελιξία και ανταγωνιστικότητά 

τους. Η βαθιά μας αντίληψη τόσο των επιχειρηματικών αναγκών 

όσο και του ταλέντου που χρειάζεται για να καλυφθούν αυτές 

οι ανάγκες, μας δίνει τη δυνατότητα να συνταιριάζουμε τον 

σωστό  άνθρωπο και τη σωστή θέση εργασίας – με άριστα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα για τους πελάτες 

μας. H Manpower διατηρεί ένα παγκόσμιο δίκτυο 

με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, 

έχοντας αναπτύξει ειδίκευση στις προσλήψεις για 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές θέσεις, θέσεις σε 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, στη Βιομηχανία 

και την Παραγωγή και Εξειδικευμένους Τεχνίτες.

www.manpowergroup.gr

Manpower
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Manpower
Professional

Manpower
Professional
Η Manpower Professional κατέχει πολυετή επιτυχημένη 

εμπειρία στην προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή ανώ-

τερων και ανώτατων στελεχών που κάνουν τη διαφορά. 

Η καταξιωμένη ομάδα των εξειδικευμένων Συμβούλων 

της συνδυάζει την άρτια γνώση της Ελληνικής οικονομίας 

και την εις βάθος κατανόηση των σύγχρονων δεξιοτή-

των που χαρακτηρίζουν τους αποτελεσματικούς ηγέτες. 

Στοχεύει στην επιλογή στελεχών που δίνουν στις εταιρίες 

πελάτες μας επιχειρηματικό προβάδισμα διασφαλίζοντας 

παράλληλα την επιτυχημένη πλοήγηση των επαγγελματι-

ών σε νέους ρόλους υψηλής ευθύνης που ενδυναμώνουν 

την αειφορία του ηγετικού τους ταλέντου. 
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ManpowerGroup
Solutions

Σε όλον τον κόσμο, η ManpowerGroup Solutions προσφέρει ειδικά 

προσαρμοσμένες λύσεις, μικρής και μεγάλης κλίμακας, που κάνουν το 

ανθρώπινο δυναμικό σας πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Για πάνω 

από μια δεκαετία, οι μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο απευθύνονται 

στη ManpowerGroup Solutions για τις υπηρεσίες της: Talent Based 

Outsourcing (Ανάληψη Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Λειτουργιών 

Εντάσεως Εργασίας), Recruitment Process Outsourcing (Ανάληψη 

της Διαδικασίας των Προσλήψεων), Managed Service Provider 

(Διαχείριση Εξωτερικών Συνεργατών), Borderless Talent Solutions 

(Λύσεις Εύρεσης Ταλέντου χωρίς Σύνορα). 

manpowergroupsolutions.com



Η Right Management είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση 

ταλέντου και σταδιοδρομίας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας 

λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική 

ταλέντου με την επιχειρηματική στρατηγική. Έτσι, στον διαρκώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, οι πελάτες της βρίσκουν την 

επιτυχία. Η εξειδίκευση της Right Management εκτείνεται από την 

Αξιολόγηση Ταλέντου, την Ανάπτυξη Ηγεσίας και την Οργανωτική 

Αποτελεσματικότητα ή τη Δέσμευση Εργαζομένων έως την Υποστήριξη 

Οργανωτικής Αναδιάρθρωσης και την Eπανατοποθέτηση. Με παρουσία 

σε περισσότερες από 50 χώρες, η Right Management συνεργάζεται με 

εταιρίες όλων των μεγεθών. Πάνω από 80% των εταιριών του «Fortune 

500» συνεργάζονται με τη Right Management, για να αναπτύξουν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν 

τις επιδόσεις τους.

right.com

Right
Management
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ΤΙ ΜΑΣ 
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ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ;
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ:

Λίγοι οργανισμοί συνδυάζουν τέτοια παγκόσμια 

επιχειρηματική αντίληψη, με τόσο λεπτομερή  

γνώση των τοπικών αγορών. Ακόμα λιγότεροι 

κατανοούν σε τέτοιο βάθος τους σημαντικότερους 

κλάδους της αγοράς.

Επιτυχία μας είναι η επιτυχία των συνεργατών μας:  

των επιχειρήσεων και των ατόμων με τους οποίους  

συνεργαζόμαστε. Και γνωρίζουμε ότι η επιτυχία της  

επιχείρησής σας στηρίζεται στη συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη των ανθρώπων που εργάζονται για εσάς.  

Γι’ αυτό το λόγο, προσφέρουμε τη δυνατότητα  

εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους υποψηφίους  

που επιλέγουμε για να καλυφτούν οι ανάγκες της 

εταιρίας σας. Αναπτύσσουμε τους ανθρώπους  

που θα αναπτύξουν την επιχείρησή σας.

Αντλώντας από την 
παγκόσμια εμβέλεια  
και την τοπική εμπειρία. 

Δημιουργώντας σχέσεις 
εμπιστοσύνης με όλους  
όσους συνεργαζόμαστε.
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Με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στον μεταβαλλόμενο 

κόσμο της εργασίας, έχουμε αποκτήσει απαράμιλλη 

εξειδίκευση αφενός στην αναγνώριση και απελευθέρωση 

των ανθρώπινων δυνατοτήτων και αφετέρου στην 

κατανόηση των τρόπων με τους οποίους εξελίσσονται 

οι επιχειρήσεις. Όταν εφαρμόζουμε αυτή τη γνώση στις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη δική σας επιχείρηση, 

η επιτυχία είναι σίγουρη.

Με πάνω από έξι δεκαετίες εμπειρίας σε περισσότερες 

από 80 χώρες, γνωρίζουμε πώς να ανταποκριθούμε 

σε κάθε επιχειρηματική πρόκληση που αντιμετωπίζετε 

εσείς και η επιχείρησή σας. Εμείς μπορούμε να σας 

προσφέρουμε αυτό που χρειάζεστε, για τη δική σας 

επιχειρηματική επιτυχία: από την άμεση κάλυψη 

έκτακτων θέσεων εργασίας, μέχρι ολοκληρωμένες 

λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Συνδέοντας τη βαθιά κατανόηση 
των ανθρώπινων δυνατοτήτων 
με την επιχειρηματική φιλοδοξία. 

Προσφέροντας ένα 
ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων 
ανθρώπινου δυναμικού.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ως ο δικός σας στρατηγικός συνεργάτης, η ManpowerGroup σας προσφέρει  

τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού,  

που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας, ώστε να είναι νικητής!



Αξιολόγηση και Επιλογή  
Οι δοκιμασμένες μας μέθοδοι για την προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή και αξιολόγηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, εξασφαλίζουν την εύρεση του κατάλληλου ατόμου με τα κατάλληλα προσόντα για σας, 
μετατρέποντας κάθε θέση σε ευκαιρία.

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Ανάπτυξη
Χρησιμοποιούμε μια πλήρη σειρά εργαλείων εκπαίδευσης και ανάπτυξης, από απλές λύσεις online training, μέχρι ειδικά 
σχεδιασμένα προγράμματα για όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων, που θα σας βοηθήσουν να καλύψετε τα κρίσιμα 
για την επιχείρησή σας κενά. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται πολλές εταιρίες του «Fortune 500».

Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού
Σας βοηθούμε να ευθυγραμμίσετε τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού σας με τη στρατηγική της επιχείρησής 
σας, βελτιώνοντας τα μοντέλα εργασίας, τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση, διαχείριση και 
διακράτηση ταλέντου, ώστε να αυξήσετε την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά σας.

Outsourcing 
Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις Outsourcing, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιχειρηματικών λειτουργιών.  
Οι κορυφαίες επιχειρήσεις του κόσμου απευθύνονται σε μας για: Talent Based Outsourcing (Ανάληψη Επιχειρηματικών 
Λειτουργιών Εντάσεως Εργασίας), Recruitment Process Outsourcing (Ανάληψη της Διαδικασίας των Προσλήψεων), Managed 
Service Provider (Διαχείριση Εξωτερικών Συνεργατών), Borderless Talent Solutions (Λύσεις Εύρεσης Ταλέντου χωρίς Σύνορα).

Διαχείριση Σταδιοδρομίας
Σας βοηθάμε να ανταποκριθείτε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και απαιτητικές συνθήκες της αγοράς καθώς και σε 
νέες, αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες, βελτιστοποιώντας στρατηγικά τη δομή και το μέγεθος του ανθρώπινου 
δυναμικού, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αλλαγές στη σύνθεσή του και να διατηρήσετε την παραγωγικότητά του.
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