
Η L'Oréal Ελλάδας, θυγατρική του Ομίλου L'Oréal, βρίσκεται στη χώρα μας από το 

1970. Στόχος μας είναι ένας: να είναι η ομορφιά προσβάσιμη σε όλους! Έτσι, 

προσφέρουμε τη δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να έχει πρόσβαση στα 

καλύτερα καλλυντικά προϊόντα, από άποψη ποιότητας, αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αναρίθμητες και  διαφορετικές 

προσωπικές επιθυμίες, ανάγκες και προτιμήσεις όλων.  

 

L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, L'Oréal Professionnel, Kerastase, 

Redken, Matrix, Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Yves Saint 

Laurent, Giorgio Armani Parfums, Ralph Lauren, Kiehl's, Diesel, Vichy,   

La Roche-Posay… πάνω από 27 παγκόσμιες μάρκες, που μας έχουν οδηγήσει να 

είμαστε πρωτοπόροι στα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, δέρματος, μακιγιάζ και 

αρωμάτων. Κυρίως, όμως, η επιτυχία μας οφείλεται στους ανθρώπους μας! η 

L'Oréal Ελλάδας δεν είναι μια απρόσωπη εταιρία. Είμαστε εμείς, 500 περίπου 

συνάδελφοι, στο χώρο του marketing, των πωλήσεων, του supply chain, του 

finance… 

 

Τι χαρακτηριστικά διαθέτουν οι εργαζόμενοι στη L'Oréal; διακρίνονται για το πάθος 

για το αντικείμενο της εργασίας τους, για την ενέργειά τους, για τη ξεχωριστή τους 

προσωπικότητα. Στις τυπικές προϋποθέσεις, θα τονίζαμε το πολύ καλό ακαδημαϊκό 

υπόβαθρο, σχετική επαγγελματική εμπειρία, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών 

(κυρίως αγγλικά) και βεβαίως, την ευχέρεια με τη χρήση η/υ. 

 

Στην εταιρία μας, δεν σταματάμε ποτέ να αναζητούμε νέους συνεργάτες που να 

είναι ευέλικτοι, να μη διστάζουν να προτείνουν νέες ιδέες, να εργάζονται αρμονικά 

σε ομάδες και να έχουν ξεκάθαρους στόχους και φιλοδοξίες.  

 

Ειδικότερα, προσπαθούμε να δίνουμε ευκαιρίες καριέρας στους νέους ανθρώπους, 

μέσω των φοιτητικών διαγωνισμών μας. Tο L'Oréal Brandstorm, είναι ένας 

παγκόσμιος διαγωνισμός μάρκετινγκ, που επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα. 

Στους συμμετέχοντες δίνεται η προοπτική για πρακτική άσκηση και περαιτέρω 

καριέρα μαζί μας. Το 2013 η ελληνική ομάδα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών κατέκτησε την 2η θέση ανάμεσα σε 44 χώρες, ενώ, το 2014 η ομάδα μας, 

επίσης από το ΟΠΑ, κέρδισε το Βραβείο Κοινού! 

  

Θα θέλατε να εργαστείτε κοντά μας; Θα πρέπει να καταθέσετε το βιογραφικό σας 

σημείωμα μέσω της online αίτησης στην παγκόσμια ιστοσελίδα μας, 

www.careers.loreal.com. Στη συνέχεια, τα βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί από τη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε εταιρικές μας 

ανάγκες, και ακολουθεί μια σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της Εταιρίας μας. 

 

Σκέφτεστε την επαγγελματική σας εξέλιξη; Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια 

συναρπαστική καριέρα στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων και της ομορφιάς, 

σε συνδυασμό με προσωπική εκπαίδευση, προοπτικές καριέρας και ένα πραγματικά 

όμορφο εργασιακό περιβάλλον! 

 

http://www.careers.loreal.com/

