
 

Generali Global Graduate Program 
20 νέα ταλέντα επιλέχθηκαν από τον Όμιλο για διεθνή καριέρα                                                   
 
 

 
 

Διεθνές προφίλ, εξαιρετικό βιογραφικό και ικανότητες σε πολλαπλούς τομείς είναι 

τα χαρακτηριστικά των 20 νεαρών ατόμων που επιλέχθηκαν από την Generali για 

το πρώτο “Generali Global Graduate Program”. Ένα διακεκριμένο, διεθνές 

πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόσληψη νέων στελεχών, που θα εκπαιδευτούν 

και θα εξελιχθούν μέσα στον Όμιλο, για μια διεθνή καριέρα. 

 

Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 2.550 υποψηφίους, από 79 χώρες του κόσμου. 

Μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης, οι τελικοί 40 υποψήφιοι γνώρισαν 

τον κ. Mario Greco, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Generali, και τη Διοικητική 

Ομάδα του Ομίλου, την τελευταία ημέρα της αξιολόγησης τους. Όλοι οι υποψήφιοι 

έχουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, άριστη γνώση των Αγγλικών και 

τουλάχιστον άλλης μιας γλώσσας, υψηλό κίνητρο, είναι διαθέσιμοι να εργαστούν σε 

ένα διεθνές περιβάλλον και μοιράζονται τις αξίες της Generali για την επίτευξη 

στόχων και την ανάπτυξη των ανθρώπων και την κοινότητας. 

  

Το πρόγραμμα Generali Global Graduate, ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 και 

ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2017. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι νέοι θα 

εκπαιδευτούν στα γραφεία του Ομίλου, σε διάφορα τμήματα και τομείς, και σε 

κάποιες από τις 60 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει στην απόκτηση του τίτλου 

“Generali MIB, Master in Insurance management”, που δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης της Τεργέστης ΜΙΒ (MIB School of 

Management of Trieste). Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι 20 νικητές θα 

έχουν σύμβαση με τη Assicurazioni Generali στην Τεργέστη, και στη συνέχεια θα 

προσληφθούν σε μία από τις εταιρίες του Ομίλου, ανά τον κόσμο. 

 
«Οι νέοι άνθρωποι που επιλέχθηκαν είναι ανοιχτόμυαλοι, ευφυείς, διαθέτουν 

περιέργεια και ενδιαφέρονται να εξελιχθούν σε μια παγκόσμια εταιρία που 

εξελίσσεται διαρκώς, συμβάλλοντας στην αλλαγή» δήλωσε η κα Monica Possa, 

Διευθύντρια HR & Organisation του Ομίλου. «Η Generali πιστεύει στην εκπαίδευση 

και την επένδυση στους ανθρώπους. Γι’ αυτό το λόγο τους προσφέρουμε τη 

δυνατότητα να ενταχθούν σε μια επαγγελματική κοινότητα που αναδεικνύει τα 
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ταλέντα, να εργαστούν σε ένα πολύ ενδιαφέρον, παγκόσμιο περιβάλλον και να 

κάνουν τη διαφορά από νεαρή ηλικία». 

 
Περισσότερες Πληροφορίες: 
http://www.generali.com/work-with-us/join-us/global-graduate-program.html 
GlobalGraduateProgram@Generali.com 
 
 
 
 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2014 κυμάνθηκαν στα €70 δισεκατομμύρια. 
Με περισσότερους από 78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και 65 εκατομμύρια πελάτες, σε 
πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία 
όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. 
Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε στις 50 πιο έξυπνες εταιρίες του κόσμου, σύμφωνα με την 
Τεχνολογική Επιθεώρηση - Technology Review του MIT, αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική 
εταιρία που κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα.  
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