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Πώς θα περιγράφατε την εταιρική 
κουλτούρα της ΤΕΣ;
Αξιοπιστία – Συνέπεια – Συνεργασία και 
Επικοινωνία – Ικανοποίηση πελατών – Στόχοι 
και Ανάπτυξη
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Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα που 
αποκοµίζει κάποιος ο οποίος εργάζεται 
στην ΤΕΣ;
Καλό εργασιακό περιβάλλον – Μετάδοση 
και απόκτηση γνώσεων – Ανάπτυξη 
οργανωτικών δεξιοτήτων – Αποτελεσµατική 
επικοινωνία – Ανάπτυξη του εργαζοµένου.
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Ποιά είναι τα επιτεύγµατα που επιβραβεύει 
η ΤΕΣ στους εργαζοµένους της;
Καλή συµπεριφορά – Τήρηση των 
διαδικασιών  – Ανάληψη πρωτοβουλιών – 
Παραγωγικότητα – ∆ηµιουργικότητα – 
Οµαδικότητα – Ακρίβεια.
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Σε τι είδους φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες συµµετέχει η ΤΕΣ;
Η ΤΕΣ µεριµνά για την ευηµερία του 
κοινωνικού συνόλου, συµµετέχοντας ενεργά 
µέσω φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και 
υποστήριξης τοπικών µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών. 
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Πόσο συχνά διεξάγονται εταιρικές 
συναντήσεις στην ΤΕΣ;
Οι οµάδες και τα τµήµατα της εταιρείας 
πραγµατοποιούν meetings σε εβδοµαδιαία 
βάση,
όπου συζητιούνται η πορεία και οι νέοι 
στόχοι της ΤΕΣ.
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Πώς συµβάλλει η ΤΕΣ στην επαγγελµατική 
εξέλιξη των εργαζοµένων της;
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την σηµερινή 
κατάσταση στην Ελλάδα, την έλλειψη 
έµπειρων στελεχών και τη µικρή αγορά 
εργασίας, η εταιρεία επενδύει στους 
παλιούς και νέους εργαζοµένους της, 
ενθαρρύνει, υποστηρίζει και συµβάλλει µε 
κάθε τρόπο την επαγγελµατική ανάπτυξή 
τους, µέσω της εφαρµογής των 
διαδικασιών της και του οργανογράµµατός 
της.
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Πώς θα χαρακτηρίζατε το ωράριο της ΤΕΣ;
Η εταιρεία λειτουργεί µε συνεχές και 
συγκεκριµένο ωράριο, πάντα στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της. Ενδιαφέρεται και 
προσπαθεί, ώστε οι εργαζόµενοι να 
επιτυγχάνουν την κατάλληλη ισορροπία 
µεταξύ της επαγγελµατικής και προσωπικής 
τους πορείας. 
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Τι είδους ευκαιρίες προσφέρει η ΤΕΣ όσο 
αναφορά την εκπαίδευση των 
εργαζοµένων;
Η ΤΕΣ ενθαρρύνει και στηρίζει την επιπλέον 
εκπαίδευση των εργαζοµένων της, µέσω 
προγραµµάτων που είτε η ίδια προτείνει, 
είτε προγραµµάτων που οι ενδιαφερόµενοι 
έχουν εντοπίσει. Παράλληλα η εταιρεία 
εκπαιδεύει το προσωπικό της µέσω των 
διαδικασιών που χρησιµοποιεί, τα έντυπα 
οδηγιών, καθώς και τα meetings µεταξύ 
των οµάδων και τµηµάτων.
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Είστε υπερήφανος για την πορεία της ΤΕΣ;
Νιώθουµε περήφανοι για την πορεία της 
ΤΕΣ και αυτό προέρχεται από την έµπρακτη 
συµβολή όλων των µελών της. Η 
ικανοποίηση των πελατών και η συνεχής 
βελτίωση της εξυπηρέτησής τους, η 
ικανοποίηση  και η εξέλιξη των 
εργαζοµένων µας, η επίτευξη των στόχων 
των µετόχων µας, καθώς και η συνεισφορά 
στο περιβάλλον και την κοινωνία, 
αποτελούν τον στόχο και παράλληλα τον 
λόγο για τον οποίο είµαστε περήφανοι για 
την εταιρεία µας. 

Eυχαριστούµε
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Eυχαριστούµε

F.A.Q


