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Η Mondelēz στηρίζει τους νέους  
με το Πρόγραμμα «Top2Top Challenge» 

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Top2Top Challenge» για δεύτερη συνεχή 
χρονιά 

• Συμμετοχή 22 αποφοίτων και τελειοφοίτων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
 

 

ΑΘΗΝΑ – 18 Οκτωβρίου 2018 – Η Mondelēz, μέσω του Προγράμματος «Top2Top 

Challenge», πρόσφερε τη δυνατότητα σε 22  απόφοιτους και τελειόφοιτους Μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία της εταιρείας που έχει στόχο  την ενεργή 

υποστήριξη σε νέους ανθρώπους που βρίσκονται στην αφετηρία της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας. Το Πρόγραμμα «Top2Top» περιλαμβάνει δύο βασικές πτυχές, το «Top2Top 

Challenge» και το «Top2Top Engineering Challenge», και πραγματοποιήθηκε για δεύτερη 

συνεχή χρονιά. 

Το Πρόγραμμα «Top2Top Challenge» δίνει την ευκαιρία σε νέους να έρθουν σε άμεση 

επαφή με τη Mondelēz, τα στελέχη της και τον τρόπο λειτουργίας της. Οι συμμετέχοντες, κατά 

τη διάρκεια παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενημερώθηκαν για διάφορες 

πτυχές της επιχειρησιακής δραστηριότητας και λειτουργίας  της Mondelēz, όπως  το Marketing, 

τις Πωλήσεις, τα Logistics και την Οικονομική Διαχείριση.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Top2Top Challenge», περισσότερα από 15 στελέχη 

από διάφορα  τμήματα της Mondelēz αξιολόγησαν τους συμμετέχοντες μέσα από μια σειρά  

πρωτότυπων δοκιμασιών που αναδείκνυαν τις δυνατότητες και δεξιότητες τους.  

Αυτήν τη χρονιά, οι δοκιμασίες περιελάμβαναν την έμπρακτη επαφή με το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων της εταιρείας και την «απόδραση» από ένα ειδικά διαμορφωμένο escape room που 

ανέδειξε τις δεξιότητες τους. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να λάβουν 

πρακτικές συμβουλές προετοιμασίας και καθοδήγησης (coaching / mentoring) μέσα από ένα 

σεμινάριο για το Personal Branding.  

Οι κορυφαίοι εκ των συμμετεχόντων είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό 

τους και να μιλήσουν με την κα. Κατερίνα Βλάχου, Γενική Διευθύντρια Snacks της Mondelēz για 

Ελλάδα και Κύπρο, η οποία δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα «Top2Top Challenge» ξεχωρίζει 

διότι δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο μιας «σεμιναριακής» υποστήριξης των νέων 



 

ανθρώπων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία για 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια μεγάλη εταιρεία όπως η Mondelēz και να γνωρίσουν από 

κοντά την κουλτούρα και τους ανθρώπους της. Οι άνθρωποί της Mondelēz είναι αυτοί που 

κάνουν τη διαφορά και αναδεικνύουν την εταιρεία σε αυτό που είναι σήμερα,  μια κορυφαία 

επιλογή των νέων για τη μελλοντική τους απασχόληση.» 

Τέλος, η Mondelēz  θα συνεχίσει να προσφέρει συμβουλές προετοιμασίας και 

καθοδήγησης σε όλους τους συμμετέχοντες του Προγράμματος «Top2Top» και στους 

επόμενους μήνες.  

Η Mondelēz έμπρακτα στηρίζει και ενισχύει τη συνεργασία της με τους νέους και την 

ακαδημαϊκή κοινότητα με ενέργειες που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της σε ημέρες καριέρας 

και εκπαιδευτικές ημερίδες Πανεπιστημίων. 

Οι άνθρωποι της Mondelēz, αποτελούν το βασικότερο κεφάλαιο της εταιρίας η οποία 

παρέχει εκπαίδευση και εξέλιξη, ποιοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αντικειμενικά 

συστήματα αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον για τους 

εργαζόμενους και αναδεικνύουν την εταιρεία μεταξύ αυτών που δημιουργούν προσδοκίες για 

ένα καλύτερο αύριο στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην Ελλάδα. 

 

Σχετικά με τη Mondelēz International 

Η Mondelēz International (NASDAQ: MDLZ) δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 

απολαμβάνουν τα σνακς τους με υπεύθυνο τρόπο  σε περίπου 160 χώρες παγκοσμίως. Με 

καθαρά έσοδα περίπου 26 δισ. δολάρια το 2017, οδηγεί το μέλλον στα σνακς με εμβληματικά 

παγκόσμια και τοπικά brands όπως  τα μπισκότα Oreo, belVita και  LU, τις σοκολάτες Cadbury 

Dairy Milk, Milka και Toblerone, τις καραμέλες Sour Patch Kids και τις τσίκλες Trident. Η 

Mondelēz International είναι υπερήφανο μέλος των δεικτών Standard and Poor's 500, NASDAQ 

100 και Dow Jones Sustainability Index. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Mondelēz 

International www.mondelezinternational.com ή να ακολουθήσετε την εταιρεία στο Twitter στο 

www.twitter.com/MDLZ. 

 

Σχετικά με τη Mondelēz στην Ελλάδα 

Η Mondelēz International έχει παρουσία αρκετών δεκαετιών στην Ελλάδα και brands με 

ιστορία άνω των 100 χρόνων, ενώ προωθεί με ευθύνη αγαπημένα προϊόντα όπως σοκολάτες 

Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γεμιστές, κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 3BIT, 

Merenda, τυρί κρέμα Philadelphia, μπισκότα OREO και Εργαστήρι Παυλίδη, ροφήματα 

σοκολάτας Cadbury, τσίκλες Trident, Dentyne και καραμέλες Halls.   

 

 


