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PwC Ελλάδας: Δημιουργία ευκαιριών για τους νέους της 

Θεσσαλονίκης  
 

Διεύρυνση των υπηρεσιών της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα επενδύοντας σε ανθρώπινο 

δυναμικό 

 

H PwC Ελλάδας διευρύνει τη δραστηριότητά της στη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας στην 

ολοκληρωμένη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με την παροχή συμβουλευτικών και 

φορολογικών υπηρεσιών. Οι διευρυμένες υπηρεσίες έρχονται να συμπληρώσουν το ισχυρό 

αποτύπωμα και να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις εμπιστοσύνης που η PwC δημιουργεί με 

τις επιχειρήσεις της περιοχής εδώ και 27 έτη. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται άμεσες ανάγκες 

κάλυψης νέων θέσεων εργασίας που απευθύνονται τόσο σε νέους που ξεκινούν τώρα την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία όσο και σε πιο έμπειρα στελέχη. 

 

Η PwC με νέα υπερσύγχρονα γραφεία, ενδυναμώνεται και παρέχει τη δυνατότητα εξέλιξης και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ένα περιβάλλον που προωθεί την ευελιξία, την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

απαιτητικών έργων.  

 

Ως εκ τούτου, διοργανώνει τρεις στοχευμένες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 21 

και 23 Σεπτεμβρίου για απόφοιτους και νέους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον συμβουλευτικό 

κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας μέρος σε αληθινά επιχειρηματικά σενάρια καθώς και 

γνωρίζοντας την κουλτούρα της εταιρείας, οι συμμετέχοντες  θα έχουν την ευκαιρία να 

συνομιλήσουν με στελέχη από την ομάδα Technology, Data and Analytics αλλά και από τον 

ευρύτερο κλάδο Consulting. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις 

εκδηλώσεις αυτές, αναφέρεται η διαδικασία αίτησης συμμετοχής για όσους επιθυμούν να 

συμμετέχουν. 
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Παράλληλα, και η ελεγκτική ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να ενδυναμώνεται 

ακολουθώντας μια δυνατή πορεία 27 ετών στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα 

πρόκειται να ανακοινωθούν επιπλέον δράσεις κατα τις οποίες στελέχη που επιθυμούν να 

συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία με την PwC θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με στελέχη της εταιρείας και να συζητήσουν για το επόμενο βήμα της καριέρας τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις αλλά και ανακοινώσεις δείτε εδώ. 

 

H Αλεξάνδρα Κλήμη, Ηuman Capital Director, PwC Ελλάδας δηλώνει σχετικά: «Η Βόρεια 

Ελλάδα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό σημείο της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ως εταιρεία επενδύουμε περαιτέρω στην ενδυνάμωσή της 

με νέα σύγχρονα γραφεία και διευρυμένες υπηρεσίες. Αποτελεί μεγάλη χαρά για εμάς το 

γεγονός ότι οι αυξανόμενες ανάγκες μας, δίνουν την ευκαιρία στους νέους της περιοχής να 

γίνουν μέλη της ομάδας μας και να εξελιχθούν ως επαγγελματίες. Ανυπομονούμε να 

καλωσορίσουμε άμεσα τους νέους συναδέλφους μας στο γραφείο της Θεσσαλονίκης, και 

σύντομα θα ανακοινώσουμε και επιπλέον θέσεις που αφορούν όλο το φάσμα των υπηρεσιών 

μας.» 

 

Σχετικά με την PwC 
 
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 276.000 
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. 
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