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COCA-COLA HELLENIC OTВАРА ВРАТА БУДУЋИМ MEНАЏЕРИМА 
У оквиру  двогодишњег ”Career from the bottle” програма, компанија запошљава студенте и дипломце и развија их у будуће успешне менаџере који ће водити њен даљи напредак.  

 
Београд, 24. децембар 2015. године – Coca-Cola Hellenic Србија отворила је конкурс за двогодишњи „Career from the bottle“ програм, у оквиру ког запошљава младе и амбициозне људе и нуди им јединствену прилику да постану успешни менаџери. Програм је намењен студентима (са максимално пет преосталих испита), дипломцима који трагају за послом, али и онима који имају до две године радног искуства.  
Заинтересовани кандидати се могу пријавити за рад у четири сектора: комерцијални (маркетинг и продаја), финансијски, ланац снабдевања (производња и логистика) и људски ресурси. Пријава се обавља на интернет страници www.careerfromthebottle.com, а процес селекције се одвија у неколико фаза: пријава, онлајн тестирање, телефонски интервју, процена вештина и компетенција и интервју. Кандидати се могу пријавити до 25. јануара 2016. године, а они који буду изабрани почеће своју каријеру у компанији почетком марта 2016. године.  
“Као компанија која се развија захваљујући посвећености својих запослених и која је први избор студената према ”Serbia Youth Voice” истраживању, увек идемо корак даље и покрећемо нови програм којим желимо да запослимо талентоване младе људе и пружимо им прилику да максимално развију своје потенцијале. Циљ нам је да допринесемо њиховом професионалном развоју и изградимо будуће успешне лидере који ће водити даљи напредак компаније Coca-Cola Hellenic Србија” изјавила је Драгана Коруга Ристић, директор сектора људских ресурса, у име компаније.  
Током две године рада у компанији, одабрани кандидати ће примати компетитивну плату и имаће прилику да се усавршавају на одабраној позицији, али и на додатним пројектима који су од стратешког значаја за компанију. Своја знања, посвећеност и таленат учесници програма ће моћи да покажу приликом вођења тима и реализације интернационалног задатка. На крају програма утврђује се успех свих учесника на нивоу топ менаџмента компаније, где се доносе одлуке о наредним корацима у Coca-Cola Hellenic систему.  
Додатне информације о ”Career from the bottle” програму можете пронаћи на сајту www.careerfromthebottle.com. 
 
 



 

 

Coca-Cola Hellenic Србија је део Coca-Cola Hellenic Групе и представља лидера у индустрији безалкохолних пића. Укупна додата вредност Coca-Cola система, који чине Coca-Cola Hellenic Србијa и Coca-Cola компанијa, економији Србије достиже чак 224 милиона евра или 0,7 одсто бруто домаћег производа. На сваки евро који створи компанија, долази седам евра додате вредности за српску привреду у виду плата радника, профита компанија и пореза од Coca-Cola система и фирми које с њим сарађују. Поред 1.100 запослених, још 11.600 радника ангажовано је као директна последица сарадње са Coca-Colom у другим компанијама што показује да овај систем на сваког запосленог подржава још 10 радних места у Србији или 0,4 одсто укупне радне снаге.. 
Kontakt osobe ispred agencije za odnose s javnošću Represent Communications: Jovana Antovic, 063 384 294, jovana.antovic@represent.rs 


