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Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Η επιλογή των νέων υπαλλήλων

θα γίνει στα πλαίσια του «Open Day».

Νέο προσωπικό για την κάλυψη θέσεων στο Πλήρωμα Θαλάμου θα προσλάβει η αεροπορική
εταιρεία Emirates.

Η εταιρεία με έδρα το Ντουμπάϊ, αναζητά υποψηφίους από την Ελλάδα που θα ενισχύσουν,
άμεσα, το διεθνές πλήρωμα των αεροσκαφών της.

Η επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει στο πλαίσιο της ημέρας καριέρας «Open Day» σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ως εξής:
- (Θεσσ/νίκη) Το Σάββατο 11 Μαΐου, στις 9.00 π.μ., στο ξενοδοχείο The Met Hotel, 26η
Οκτωβρίου 48
- (Αθήνα) Τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 9.00 π.μ., στο ξενοδοχείο Athenaeum
InterContinental, Λ. Συγγρού 89 - 93

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή για την παρακολούθηση του «Open
Day».

Οι υποψήφιοι, πιθανόν, να χρειαστεί να παραμείνουν όλη την ημέρα στο χώρο.

Όσοι διακριθούν, θα ενημερωθούν σχετικά με τις προθεσμίες για τις περαιτέρω
αξιολογήσεις και συνεντεύξεις, την ίδια ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.emiratesgroupcareers.com/cabi
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Στο πλήρωμα καμπίνας προσφέρεται ένα εύρος ολοκληρωμένων παροχών :
-

Αφορολόγητα εισοδήματα
Δωρεάν διαμονή στο Ντουμπάϊ
Δωρεάν μεταφορά από και προς την δουλειά
Ιατρική και οδοντιατρική κάλυψη
Αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο Ντουμπάϊ.

Ποια είναι η Emirates

Η Emirates δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1996. Για 22 περίπου χρόνια, προσφέρει
τις μοναδικές της υπηρεσίες σε περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβάτες στην ελληνική αγορά.
Ήταν η πρώτη εταιρία που συνέδεσε απευθείας την Αθήνα με το Ντουμπάϊ, επιτρέποντας
στους Έλληνες επιβάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ανατολικούς προορισμούς όπως η
Αυστραλία, μέσω του κόμβου της Emirates στο Ντουμπάϊ. Από το Μάρτιο του 2017, η
Emirates προσφέρει τη μοναδική καθημερινή υπηρεσία που συνδέει απευθείας την Ελλάδα,
με τις ΗΠΑ.

https://workenter.gr/idiotikos/nees-eykairies-karieras-prosferei-i-emirates
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