NGO Evolution Career- site

ENG: The most extraordinary people in the world today don't have a career. They
have a mission.
ENG: Join us if you align with our mission to revolutionize working experience
worldwide and impact a billion lives with everyday actions.

Οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι στον
κόσμο, δεν είχαν καριέρα. Είχαν Όραμα.
Δούλεψε μαζί μας αν πιστεύεις στο όραμα μας να αλλάξουμε
τον τρόπο που οι άνθρωποι δουλεύουν έως σήμερα, και να
ομορφύνουμε τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων με
καθημερινές δράσεις.
Τι κάνουμε;
Το NGO Evolution είναι μια Διεθνής Ιντερνετική πλατφόρμα , η οποία δημιουργεί ευκαιρίες
εργασίας σε όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν δράσεις αλληλεγγύης για τους ίδιους ή
την κοινωνία (Ανθρώπους, Ζώα, Περιβάλλον) χρησιμοποιώντας το μοντέλο (Ι.Δ.Ε.Α.) της
απόλυτης οικονομικής διαφάνειας του Οργανισμού.
Μάθε περισσότερα για τον Οργανισμό.. (link με το press pack)

Η κουλτούρα του NGO Evolution
Η μοναδική κουλτούρα του Οργανισμού μας την κατατάσσει στην κορυφή μιας εταιρείας
που κάποιος θα ήθελε να εργάζεται. Είναι η πηγή της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας
μας.
Το μυστικό μας… εστιάζουμε στην χαρά, στην ανάπτυξη, στην αφθονία, και συνεισφέρουμε
στο όραμα μας με θετική προαίρεση. Πιστεύουμε στο προσωπικό ταλέντο και στην
ανάπτυξη του. Στην Δημοκρατική λειτουργία, στην αξιοκρατία και την δικαιοσύνη.
Μάθε περισσότερα για την κουλτούρα του Οργανισμού… (link με κείμενο)

Τρείς λόγοι για να χτίσεις την καριέρα σου στο NGO Evolution

1. Απίστευτοι συνάδελφοι
Η κουλτούρα του Οργανισμού και ο τρόπος λειτουργίας μας, ελκύει λαμπρές
προσωπικότητες από όλον τον κόσμο. Αποφάσισε να ενταχθείς στην ομάδα, και
θα δουλεύεις με κάποια από τα πιο λαμπρά μυαλά της εποχής στον χώρο της
επιχειρηματικότητας. Οι άνθρωποι που αγαπούν να εξελίσσονται, ελκύουν
ανθρώπους που θέλουν να εξελίσσονται.
Προσλαμβάνουμε ανθρώπους που δεν είναι απλά λαμπροί, αλλά ταλαντούχοι,
θετικοί και ζουν μια ζωή που έχει έναν σκοπό. Ακολούθησε την ομάδα και θα
βρεθείς σε έναν χώρο με ανθρώπους, φίλους και συνεργάτες που θα σε
βοηθήσουν να πας την ζωή σου σε ένα άλλο επίπεδο.
2. Επαγγελματική κουλτούρα
Τα θεμέλια του Οργανισμού είναι χτισμένα σε ηθικές αξίες που δημιουργούν το
κοινωνικό προφίλ του Οργανισμού. Οι θεμελιώδεις αρχές του οργανισμού είναι η
Δημοκρατία, η Αξιοκρατία και η Ελευθερία, η Χαρά και η Δημιουργία. Ανέπτυξε το
ταλέντο σου σε μια ομάδα που αγαπάει να εξελίσσεται χαρούμενη.
3. Πέρνα καλά σαν να μην σε βλέπει κανείς
Μας αρέσει η πειθαρχία, όπως και η χαρά! Ένα καλά ρυθμισμένο μηχάνημα εκτός
από γρανάζια, χρειάζεται και λάδι για να υπάρχει ροή στην κίνηση! Στο περιβάλλον
της δουλειάς, χρειάζεται για να είμαστε χαρούμενοι και δημιουργικοί για να
περνάμε καλά. Πάντα με σεβασμό στους συνεργάτες μας και τον Οργανισμό,
δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον που θα μας εμπνέει να πηγαίνουμε κάθε μέρα
χαρούμενοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας! Να χαιρόμαστε που βλέπουμε
τους φίλους μας στην δουλειά. Στην τελική η δουλειά μας είναι να κάνουμε τον
κόσμο ένα καλύτερο μέρος.. Και ξεκινάμε από την δική μας καθημερινότητα!

Α! και επίσης…
➢ Εβδομαδιαίες εκδηλώσεις και δράσεις..
Φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε στις δράσεις που δημιουργούνται στην
πλατφόρμα και να δημιουργήσετε και εσείς δικές σας! Εκτός αυτού, θα
χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για να δεθούμε σαν ομάδα, με
εκδηλώσεις. Παρτυ και γιορτές!

Careers available
➢ Technology
o Senior Product Designer
o IOS Developer
o Product Manager

o
o
o

Web Developer
Lead Web Developer
Senior Web Developer

➢ Design
o Web Designer
o Graphic & Visual Communication Designer
➢ Video
o Junior Editor / Videographer
➢ Costumer Support
o Customer Support Specialist
o Customer Support Engineer
➢ Finance
➢ Marketing
o Social Media Specialist
o Growth Hacker
o Product Launch Specialist
o Editor & Project Manager for Content Production
o Marketing & Copywriting Specialist
o Sales Copywriter
o Email Marketing Specialist
o Marketing & Online Events Specialist
o Advertising Specialist
o SEO Specialist
o Facebook Advertising Specialist and Agency Liaison
o Analytics Specialist
➢ HR

