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Είμαστε Κορυφαίος Εργοδότης στην 
Ελλάδα για 7η συνεχόμενη χρονιά! 



Είμαστε Κορυφαίος Εργοδότης 
στην Ελλάδα για 7η συνεχόμενη 
χρονιά! 

Σε 7 χρόνια αλλάζουν πολλά... αλλά κάτι το 
κρατάμε ίδιο!

Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβραβεύσει την 
ομαδικότητα, το φιλικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, 
τις ίσες ευκαιρίες και την εξέλιξη που έχουμε στο 
#teamLidl! 
Και δεν είμαστε μόνοι. Μαζί με εμάς, το #teamLidl 
βραβεύτηκε σε ακόμη 28 Lidl χώρες! Συγχαρητήρια σε 
όλο το #teamLidl!! 
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Και δεν είμαστε μόνοι.

Μαζί με εμάς, το #teamLidl βραβεύτηκε σε ακόμη 28 
Lidl χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη 
Βρετανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ελβετία και ΗΠΑ.

Πώς τα καταφέρνουμε κάθε χρόνο;

Όπως το περιβάλλον, που χωρίς τυπικότητες, μας 
δείχνει πώς να χαιρόμαστε και τη δουλειά και τη 
ζωή. Ή οι ίσες ευκαιρίες, οι δυνατότητες εξέλιξης 
και εκπαίδευσης, η ασφάλεια που νιώθουν οι 
άνθρωποί μας και η αναγνώριση της αξίας τους. 
Όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα, όπως τη 
στήριξη της γονεϊκότητας με παροχές σε μαμάδες 
και μπαμπάδες, τα κρατάμε ίδια. Έτσι, είμαστε για 
7η συνεχόμενη χρονιά Κορυφαίος Εργοδότης στην 
Ελλάδα!

Όπως το ότι παλιοί και νέοι συνάδελφοι 
είναι σαν φίλοι μεταξύ τους.

Είμαστε Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα για 7η 
συνεχόμενη χρονιά! 

Γιατί στο #teamLidl η ομαδικότητα, το φιλικό 
περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι ίσες ευκαιρίες και η 
εξέλιξη είναι δεδομένα! Έτσι, λοιπόν, δικαίως για μία 
ακόμα χρονιά, αναγνωριστήκαμε από τον ανεξάρτητο 
διεθνή οργανισμό Top Employers Institute ως 
Κορυφαίος Εργοδότης. 
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#teamLidl

Περιέγραψε μας κάτι αστείο που σου έχει συμβεί μια μέρα 
στη δουλειά σου.
Παρά το δυναμικό περιβάλλον της δουλειάς, πάντα συμβαίνουν 
αστεία γεγονότα, ειδικά μέσω της ενδοεπικοινωνίας που έχουμε 
στην αποθήκη. Ώρες ώρες φαίνεται σα να γελάω μόνος μου κι 
αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Κι αυτό είναι που μας φτιάχνει τη 
μέρα!

Τι σημαίνει Top Employer για σένα;
Για μένα Top Employer είναι όλα αυτά που κάνουν έναν εργοδότη 
παράδειγμα προς μίμηση. Πιστεύω ότι η αναγνώριση , η 
υποστήριξη και οι παροχές είναι έννοιες που φτάνουν έναν 
εργοδότη στην κορυφή.

Lidlwood φωτογράφιση: πες μας την αγαπημένη σου στιγμή! 
Γενικώς είχε πολύ πλάκα, αλλά το καλύτεροι ήταν οι 
ανεμιστήρες!     Ένιωσα σαν να παίζουμε σε pop video clip!

Τι είναι top στη δουλειά σου; 
Η γρήγορη λήψη αποφάσεων, οι συνεχείς αλλαγές που δεν σε 
κάνουν ποτέ να βαριέσαι. Είναι πραγματικά TOP να βρίσκεσαι σε 
ένα τόσο φρέσκο και εξελισσόμενο περιβάλλον. 

Ειρήνη
Υπεύθυνη Παραγγελιών Εμπορευμάτων

Νίκος
Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος

Ποιες είναι οι πρώτες λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό 
όταν περιγράφεις τη Lidl Eλλάς;
Αναγνώριση, επιβράβευση, εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή 
που ξεκίνησα να εργάζομαι εδώ, είχα δίπλα μου ανθρώπους με 
κοινούς στόχους και όραμα, διάθεση για εξέλιξη και δίψα για να 
φτάσουμε στην κορυφή!

Περιέγραψε μας κάτι αστείο που σου έχει συμβεί μια μέρα 
στη δουλειά σου.
Δεν θα ξεχάσω την στιγμή που μπήκα σε μια συνάντηση και 
αντιλήφθηκα ότι δεν ήμουν προσκεκλημένος!

Παναγιώτης
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Αττικής

“Δες τι είπαν 

οι Lidlers”
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#teamLidl

Ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή στη Lidl μέχρι σήμερα;
Το αποχαιρετιστήριο μίνι πάρτι, που μου κάνανε από το 
προηγούμενο τμήμα μου, όταν άλλαζα θέση. Ήταν πολύ συγκινητικό 
και χαρούμενο ταυτόχρονα! 

Τι είναι αυτό που κάνει το #teamLidl να ξεχωρίζει για σένα;
Η διαφορετικότητα των ανθρώπων και των προσωπικοτήτων. 
Στη μεγάλη ομάδα της Lidl χωράνε όλοι, κι έτσι γνωρίζω συνεχώς 
διαφορετικούς ανθρώπους που δε σταματάνε να με εκπλήσσουν! 
Όπως η προϊσταμένη μου, που είναι top!

Αγαπημένο θέμα από τη φωτογράφισή μας;
Το αγαπημένο μου θέμα είναι φυσικά οι «μπαμπάδες»! Όλοι μας 
έχουμε μέσα μας ένα μικρό παιδί αφενός, αλλά και ένα προσωπικό 
αγώνα αφετέρου για την οικογένεια μας και για τον εαυτό μας.

Πώς ένιωσες που έγινες για λίγο πρωταγωνιστής στο φακό;
Ενθουσιάστηκα! Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία.. Ένιωσα μια 
ζεστασιά στην όλη προσέγγιση της εταιρείας προς τους ανθρώπους 
της, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην ισότητα όλων.

Δημήτρης
Area Manager

Βαγγελης
Υπεύθυνος Ομάδας Ελέγχου Παραγγελιών

Ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή στη Lidl μέχρι σήμερα;
Όταν, πλέον από τη θέση της Διευθύντριας Καταστήματος, έκοψα 
την κορδέλα στα εγκαίνια του νέου μας Καταστήματος της Ραφήνας! 
Ήταν κάτι που δεν είχα φανταστεί όταν ξεκινούσα στη Lidl Ελλάς, 
όμως μου δόθηκαν όλα τα εφόδια για να εξελιχθώ στη θέση αυτή! 

Τι σημαίνει Top Employer για σένα;
Κορυφαίος εργοδότης για μένα είναι αυτός που συνεχίζει να 
εξελίσσεται σε όλους τους τομείς. Νοιάζεται τους ανθρώπους 
του και βελτιώνει συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον. Αναζητά και 
υλοποιεί νέες ιδέες και δίνει ευκαιρίες εξέλιξης!

Σοφία
Διευθύντρια Καταστήματος
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#teamLidl

  

  Σταθερό ετήσιο πρόγραμμα διατακτικών τροφίμων, κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων και του
  Πάσχα, συνολικού ύψους 3.300.000€

  Εστιατόριο, για το καθημερινό lunch break στα γραφεία

     Επέτειοι Συνεργασίας στα 10 και 25 χρόνια

  Sabbatical leave για όταν οι Lidlers χρειάζονται ένα διάλειμμα

  Μόνιμη πολιτική τηλεργασίας έως 40% το μήνα στις θέσεις που η φύση της εργασίας το επιτρέπει

  
  
  
  Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση γιατί η υγεία του #teamLidl είναι η πρώτη μας προτεραιότητα

  HR Consultant, δηλαδή ένα πρόσωπο που υποστηρίζει κάθε μέλος του #teamLidl σε ό,τι χρειαστεί
  (είτε αφορά στη δουλειά είτε όχι)

  Γραμμή Υποστήριξης EAP για τους Lidlers και τις οικογένειες τους

Υγεία

Επιβραβεύουμε την 
προσφορά των ανθρώπων μας

Δίνουμε επιπρόσθετες παροχές και αυξήσεις ύψους 6.700.000€ για τους πάνω από 
6.700 ανθρώπους μας.
Η ενίσχυση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη υπάρχον ανταγωνιστικό πακέτο 
αμοιβών και παροχών μας.

Γιατί δε σταματάμε ποτέ να προσπαθούμε. Μαζί μας, θα βρεις όλα τα παρακάτω:



  
   Onboarding, δηλαδή εκδήλωση υποδοχής και ένα Lidl Welcome Kit

   Buddy πρόγραμμα, για τις πρώτες μέρες στη δουλειά                  
  
                             Ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης για κάθε θέση

   Εκπαιδευτικό κέντρο Αμπελοκήπων, ένας χώρος όπου οι νέοι Lidlers των καταστημάτων της   
   Αττικής μαθαίνουν τα πάντα για τη θέση τους
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#teamLidl

 
   Δώρα για τα νεογέννητα των μελών του #teamLidl
 
   6 επιπλέον ημέρες άδειας πατρότητας για κάθε νέο μπαμπά του #teamLidl

   Oικονομική υποστήριξη της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου, με έναν επιπλέον μήνα, τόσο σε  
   άνδρες όσο και σε γυναίκες

Πάνω από όλα, είμαστε μια δεμένη ομάδα με πάνω από 6.700 ανθρώπους που 
ξεπερνάει τον εαυτό της κάθε μέρα. Και η αγαπημένη μας λέξη είναι το «μαζί». Μαζί 
σαν ομάδα πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Μαζί μας εξελίσσεσαι. Μαθαίνουμε 
ασταμάτητα, ξεπερνάμε τον εαυτό μας, χτίζουμε το μέλλον μας. Γινόμαστε όλα όσα 
είμαστε, χάρη σε σένα!

Στήριξη της οικογένειας

Υποδοχή στο #teamLidl



team.lidl.gr
Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.

#xarisesena

Έλα στο #teamLidl
Ο τρόπος είναι ένας.
1. Μπες στο team.lidl.gr ή σκάναρε το QR code.
2. Βρες τη θέση εργασίας που σε ενδιαφέρει.
3. Κάνε αίτηση με το βιογραφικό σου.
4. Περίμενε απάντηση και... done!
Σε περιμένουμε στην ομάδα μας!


