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Δημιουργώντας αξία για τους νέους

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

105
Χρόνια

παρουσίας
στο Χ.Α.

115
Χρόνια

βιομηχανικής 
εμπειρίας

Εργοστάσια
τσιμέντου

σε 10 χώρες

14 5.500
Εργαζόμενοι

σε όλο
τον κόσμο 

ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ

Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
& δευτερογενών καυσίμων

Τσιμέντο

Αδρανή υλικά

Τσιμεντόλιθοι

Έτοιμο σκυρόδεμα

Ξηρά κονιάματα

Ιπτάμενη τέφρα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

115 χρόνια
ονειρευόμαστε

και δημιουργούμε
ένα πιο στερεό μέλλον.

Ευκαιρίες
απασχόλησης
Επιστημονικό αντικείμενο
Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φυσικές Επιστήμες (Φυσικοί, 
Χημικοί), Μαθηματικοί, Επιστήμες Μηχανικών ΑΕΙ - ΑΤΕΙ (Μηχανολόγοι Μηχανι-
κοί, Ηλεκτρολόγοι & Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικοί Μηχανικοί), Πληροφορική.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας
Αγγελίες εργασίας αναρτώνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου στο 
linkedin.com/company/titan-cement-company-sa
και στο site www.titan-cement.com

Πρακτική άσκηση
Προσφέρεται μέσω Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τα ΑΕΙ καθώς και σε συνεργα-
σία με τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και άλλους φορείς.
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Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία

ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΗΠΑ

Αίγυπτο, Τουρκία

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσοβο,
Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας, Σερβία

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

4
Γεωγραφικές

περιοχές

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Εξαγορά εργοστασίου στη Βραζιλία το 2016



Δημιουργώντας
αξία για τους νέους

Μεταδίδοντας
την τεχνογνωσία μας
Κατάρτιση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για φοιτητές BEST 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012, με πρωτοβουλία της οργάνωσης BEST Πάτρας και 
συνεχίζει μέχρι σήμερα με τη συνεργασία των οργανώσεων BEST των Πολυτεχνικών 
Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στελέχη - εκπαιδευτές του Ομίλου προσφέρουν 
στους νέους την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους, στους τομείς που εξειδικεύονται, 
βοηθώντας τους έτσι να αποκτήσουν μια βιωματική σχέση με τις δικές τους γνώσεις. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Τιτάνα
Στόχος είναι τόσο η εξοικείωση με το βιομηχανικό περιβάλλον όσο και να γνωρίσουν 
οι μαθητές και φοιτητές τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος, προκειμέ-
νου να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα με απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο 
δυναμικό του και στις αρχές της βιώσιμης, κοινωνικά ευαίσθητης ανάπτυξης.

Προετοιμάζοντας
την είσοδο στην εργασία
Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Εκδήλωση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ που φέρνει σε επαφή τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος της εκδήλωσης, που 
καθιερώθηκε το 2002, είναι να αποκτήσουν οι νέοι μια πλήρη εικόνα για τις πραγμα-
τικές ανάγκες της αγοράς σε ειδικότητες και δεξιότητες με στόχο τον καλύτερο 
προσανατολισμό τους.

Ημέρες Καριέρας
Κάθε χρόνο στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 
δίνουν το παρών και… τα φώτα τους σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές καθώς και εργαζόμενους διαφόρων κλάδων ενημερώνοντας τους για τις προκλή-
σεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν την τρέχουσα εικόνα της αγοράς εργασίας 
αλλά και πραγματοποιώντας προσωπικές συνεντεύξεις. 

Δίνοντας ώθηση
στα πρώτα τους βήματα
Πρακτική Άσκηση
Η εταιρία προσφέρει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με έμμισθη εργασία έως και 
έξι μήνες σε νέες και νέους που επιθυμούν να βάλουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους 
και να αναδείξουν το ταλέντο τους. Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσουν 
ή και να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους «εξοπλί-
σουν» καλύτερα για την διεκδίκηση θέσεων εργασίας.  

ReGeneration & Reload Greece
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι πάντα σε αναζήτηση οργανώσεων, φορέων ή πρωτοβουλιών 
που «εκφράζουν το νέο» και βοηθούν έμπρακτα την επαγγελματική εξέλιξη των 
νέων. Γι’ αυτό έχει επιλέξει να συμμετέχει στο πρόγραμμα ReGeneration, προσφέρο-
ντας έμμισθη εξάμηνη πρακτική σε συγκεκριμένα projects και για ειδικότητες που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η εταιρία, στηρίζει επίσης την 
οργάνωση Reload Greece που προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες σε φοιτητές με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο 
που ακολουθεί: http://www.titan.gr/publications/titanes_127/

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

145
Εκπαιδευτές
στελέχη του 

Ομίλου ΤΙΤΑΝ

300
Ημέρες εθελοντικής 

προσφοράς
στους νέους

7.590
Μαθητές / Φοιτητές 

1.695
Φοιτητές 

120
Εξειδικευμένοι 

ομιλητές

76
Εκδηλώσεις

84
Τμήματα 

Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων Ελλάδας 

και εξωτερικού  

10
Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας 

30 χρόνια χτίζουμε
μαζί με τους νέους

τα όνειρά τους!

Κάποιες από τις
δράσεις μας

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πιστεύει στη δύναμη των νέων, στην ανανεωτική σκέψη και τη διάθε-
ση τους για αλλαγή. Η δύναμη αυτή αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την εξέλιξη και 
την πρόοδο κάθε κοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο, ήδη από τη δεκαετία του ’80, η εταιρία 
βρίσκεται δίπλα στους νέους, μοιράζεται τις ανησυχίες τους και στέκει αρωγός στην 
πραγματοποίηση των επιδιώξεων τους, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για την 
προσωπική τους εξέλιξη αλλά και την ανάπτυξη και την τελειοποίηση των επαγγελμα-
τικών δεξιοτήτων τους. 

Ο ΤΙΤΑΝ, είναι μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), την αμοιβαία δέσμευση μεταξύ 
της Ε.Ε. και της επιχειρηματικής κοινότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατό-
τητας απασχόλησης των νέων.

Στην Ελλάδα, εδώ και τρεις δεκαετίες αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας και υλοποιού-
με σειρά προγραμμάτων και δράσεων που θέτουν τα θεμέλια διευρυμένων γνώσεων, 
συμβάλλουν στις επιλογές στόχων και επαγγελματικής κατεύθυνσης και παρέχουν 
στους νέους τη δυνατότητα πολύτιμης εμπειρίας.

6.875
Νέοι


