
 

  

 
Δελτίο Τύπου 

 

 

Η PwC αναδείχθηκε ο δεύτερος ελκυστικότερος εργοδότης για τους 
σπουδαστές οικονομικών 

 
Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη World’s Most Attractive Employer της εταιρείας Universum, η 
οποία περιλαμβάνει τους ελκυστικότερους εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο, η PwC αποτελεί για 
τους σπουδαστές οικονομικών τον δεύτερο ελκυστικότερο εργοδότη μετά τη Google.  
 
Η λίστα World’s Most Attractive Employer της Universum είναι το αποτέλεσμα μιας ετήσιας 
παγκόσμιας έρευνας στην οποία συμμετέχουν σπουδαστές οικονομικών και μηχανολογίας από 
κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε 12 από τις μεγαλύτερες βάσει ΑΕΠ 
οικονομίες στον κόσμο. Οι πάνω από 240.000 ερωτηθέντες των ερευνών της Universum σε 
ταλαντούχα μελλοντικά στελέχη ξεχώρισαν τις εταιρείες στις οποίες επιθυμούν διακαώς να 
εργαστούν.  
 
Τα φετινά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε συνεργασία με το CNN και άλλα επιφανή μέσα σε 
όλο τον κόσμο. 
 
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Universum, Petter Nylander: 
 

«Η λίστα με τους δημοφιλέστερους εργοδότες σε όλο τον κόσμο για το 2015 επιβεβαιώνει ότι 
η γενιά της χιλιετίας (millennials) θα επιλέξει να εργαστεί σε εταιρείες που έχουν όραμα με 
το οποίο μπορεί να ταυτιστεί, αξίες τις οποίες μπορεί να αγκαλιάσει και αντικείμενο το οποίο 
μπορεί να μάθει. Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν ότι στο 
περιβάλλον εργασίας τους αναζητούν πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορούν να αποδώσουν 
και να αναπτυχθούν. Και μας είπαν ποιες εταιρείες τους προσφέρουν αυτή την ευκαιρία». 

 
Η αντιπρόεδρος της PwC και επικεφαλής του τομέα ανθρώπινου δυναμικού στο παγκόσμιο 
δίκτυο της PwC, Nora Wu, δήλωσε: 
 

«Στην PwC, είναι σημαντικό για εμάς να διαμορφώνουμε ηγέτες σε όλα τα επίπεδα του 
οργανισμού και για τα στελέχη μας να μπορούν να σκέφτονται, να μαθαίνουν και να 
αναπτύσσονται μαζί – προσωπικά και επαγγελματικά. Εργαζόμαστε σκληρά για να 
προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να αναπτύξουμε τους σωστούς ανθρώπους για το 
δίκτυό μας. Γνωρίζουμε ότι η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες τους, συνεπώς το γεγονός ότι σπουδαστές από όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν 
αυτή την προσπάθεια αποτελεί για εμάς επιβράβευση. 
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Ο Michael Fenlon, επικεφαλής του τομέα διαχείρισης ταλέντου του παγκόσμιου δικτύου της PwC 
δήλωσε: 
 

«Χαιρόμαστε για την αναγνώρισή μας από τους σπουδαστές οικονομικών. Είμαστε περήφανοι 
που προσφέρουμε στους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων, από τα οικονομικά και τη 
μηχανολογία μέχρι την πληροφορική, σημαντικές ευκαιρίες για να αναπτυχθούν και να 
χτίσουν τις καριέρες τους. Είμαστε, επίσης, περήφανοι για την κουλτούρα ένταξης που μας 
διακρίνει, η οποία αναγνωρίζει την αξία της διαφορετικότητας σε όλες της τις μορφές». 
 

### 
 
Σημειώσεις για τους συντάκτες 
 
Σχετικά με την PwC 
Οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PwC βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να δημιουργήσουν έργο 
που έχει την αξία που αναζητούν. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα 
από 195.000 στελέχη, που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, 
φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας 
και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από 
τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.  

©2015 PricewaterhouseCoopers. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. 

Σχετικά με τη λίστα World’s Most Attractive Employers (WMAE) 
Η λίστα WMAE προκύπτει από τις έρευνες της Universum σε ταλαντούχα μελλοντικά στελέχη 
(Universum Talent Surveys) οι οποίες πραγματοποιούνται σε Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, 
Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Οι εν λόγω 
αγορές αντιπροσωπεύουν το 69 τοις εκατό της παγκόσμιας οικονομίας. Τα δεδομένα της έρευνας 
συλλέχθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Απριλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το www.bit.ly/wmae2015.  

Σχετικά με τη Universum 
Παγκόσμια εταιρεία ερευνών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στο 
branding των εταιρειών ως εργοδοτών, το όραμα της Universum είναι να βοηθά τους εργοδότες 
να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες πρόσληψης και διατήρησης στελεχών αναβαθμίζοντας το 
προφίλ τους ως εργοδότες. Η Universum προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών στην 
έρευνα, τις συμβουλές στρατηγικής και τις λύσεις επικοινωνίας με στόχο να βοηθήσει τους 
εργοδότες να κατανοήσουν καλύτερα, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους ιδανικούς 
εργαζόμενους. Η Universum είναι ο έμπιστος συνεργάτης 1700 εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500, και 
συνεργάζεται με 2000 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για τη διεξαγωγή ερευνών με θέμα τις 
προτιμήσεις των κορυφαίων μελλοντικών στελεχών όσον αφορά την καριέρα και τον μελλοντικό 
εργοδότη τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.universumglobal.com.  
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