
 
Αναζητούμε νέα & δυναμικά στελέχη για 2 Μόνιμες Θέσεις εργασίας  και 2 Θέσεις για Πρακτική  

εξάσκηση  στην  VIANOX .  

Για τις Κεντρικές μας εγκαταστάσεις στο 25χλμ Αθηνών – Κορίνθου Ελευσίνα  Αττικής ΤΚ 19200 

Προσφέρουμε σε τελειόφοιτους η Απόφοιτους της Σχολής  2 θέσεις εργασίας για μόνιμη 

απασχόληση αορίστου χρόνου  και 2  θέσεις για πρακτική εξάσκηση με δυναμική  εξέλιξη στον τομέα 

της Διαμεταφοράς και των  LOGISTICS . 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους Άνδρες υποψηφίους η εκπλήρωση Στρατιωτικής υποχρέωσης   

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail s.kamenidis@vianox.gr Τηλ 2315202307 

H VIANOX δραστηριοποιείται στον χώρο των Third-Party Logistics από το 1997 και την τελευταία 

δεκαετία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις Διεθνείς Μεταφορές. 

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις σε κομβικά σημεία της εμπορικής & εφοδιαστικής αλυσίδας με ισχυρό 

δίκτυο συνεργατών , δίνει λύσεις στις ανάγκες των πελατών της τόσο σε οδικές, θαλάσσιες, 

αεροπορικές μεταφορές ως και σε υπηρεσίες Logistics. 

O όμιλος ΒΙΑΝΟΞ-ΣΒΩΛΟΣ έχει μια συνεχή παρουσία σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας 

για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Η επιτυχία της μακρόχρονης πορείας, όλες αυτές τις δεκαετίες, 

βασίζεται στην κοινή προσήλωση των ιδρυτών & μετόχων της στο τρίπτυχο  «εμπειρία – ποιότητα – 

εξυπηρέτηση»  και βέβαια στο αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Αποτέλεσμα αυτής της 

διαρκούς προσπάθειας είναι η εδραίωση και καθιέρωση των εταιριών του ομίλου με ηγετική θέση σε 

διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.  

Ως κυριότερος στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελάτων της. Η επιστροφή της 

αξίας του έργου εναπόθεσης και μεταφορών είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό που αναγνωρίζουν 

οι πελάτες στα πλαίσια της εταιρικής συνεργασίας μας. Οδηγός για την υλοποίηση αυτής , της 

αποστολής είναι η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και πρωτοποριακών , καινοτόμων διαδικασιών 

που σε συνάρτηση με το έμπειρο και σύγχρονα εκπαιδευμένο προσωπικό και το εδραιωμένο δίκτυο 

συνεργατών σε όλο τον κόσμο επιτυγχάνετε ο εταιρικός σκοπός , η πλήρη ικανοποίηση των πελάτων  

Η Vianox ως μία σύγχρονη εταιρεία εφαρμόζει πρωτοπόρες διαδικασίες και ερευνητικά μοντέλα 

βελτιστοποιήσεις των καθημερινών της λειτουργειών,  Με σύγχρονο εξοπλισμό και εφαρμογές σε όλα 

τα στάδια λειτουργίας της, Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο computer room όπου πέρα 

από τους τελευταίο τύπου τεχνολογικά Κεντρικούς υπολογιστές υπάρχουν ανεπτυγμένο σύστημα 

ασφαλείας & αποθήκευσης των δεδομένων, όπως και τελευταίου τύπου καταγραφικά με χρήση 

τεχνολογίας ΑΙ ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα των Servers . Υπάρχουν νέου τύπου επαγγελματικοί 

υπολογιστές που δίνουν σε συνάρτηση με σύγχρονα προγράμματα την δυνατότητα στο εκπαιδευμένο 

προσωπικό να πραγματοποιεί τις εργασίες του δίχως προβλήματα. Οι εφαρμογές τόσο για την 

επικοινωνία μεταξύ πελατών – Vianox όσο και μεταξύ Vianox – συνεργατών χαρακτηρίζονται από 

καινοτομία και είναι τα πλέον σύγχρονα αποδεδειγμένα συστήματα. επίσης για την ορθότερη 

λειτουργεία των τμημάτων η Vianox έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει καινοτόμες εφαρμογές που  
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καλύπτουν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις καταγραφής – επικοινωνίας – αποθήκευσης και 

παρουσίασης αποτελεσμάτων για μία εταιρεία Διεθνών Μεταφορών & Logistics. Εφαρμογές 

επιτρέποντας την άμεση , λεπτομερειακή και σύγχρονη δημιουργία δεδομένων που απαιτούν οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες και η επικοινωνία και εξαγωγή συμπερασμάτων των 

διαφόρων τμημάτων .    

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα  

Κεντρικό Σύστημα υπολογισμού προσφορών  

➢ Σύστημα Παρακολούθησης της εξέλιξης μίας προσφοράς και ενημέρωση του πελάτη σε 

πραγματικό χρόνο . 

➢ Σύστημα Καταγραφής Συμβάντων  

➢ Σύστημα Παρακολούθησης στοιχείων πελάτων (CRM) τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και σε 

επίπεδο επαφών  

➢ Σύστημα ανταλλαγής δεδομένων με τους συνεργάτες μέσω EDI Interchange System ή με την 

προσφορά πληροφορίας προς αυτούς REST API . 

➢ Σύστημα Β2Β & Β2C με χρήση και από πελάτες αλλά και από συνεργάτες της. 

➢ Πλήρη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση & αποστολή με ψηφιακό τρόπο όλων των εγγραφών 

(Προσφορά , Transport Order , Δελτία Αποστολής  , CMR, Τιμολόγια) . 

➢ Σύστημα καταγραφής (WMS) με παρακολούθησης , ανασύνταξης και ενημέρωσης 

αποθεμάτων  

➢ Ιχνηλάτηση προϊόντων με την παρακολούθηση παρτίδων , χρήση QR & GS1 Barcodes από 

Barcodes Printers σε όλα τα προϊόντα.  Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει και την χρήση νέων 

έξυπνων φορητών τερματικών & τερματικών RF .  

➢ Σύστημα ψηφιακής καταμέτρησης και ελέγχου ποιότητας με μοναδικό κωδικό.  

➢ Σύστημα Αποτύπωσης δεδομένων , στατιστικών απεικονίσεων και λήψης αποφάσεων 

(Business Intelligence).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Πέρα όμως από την μηχανογραφική αποτύπωση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών που 

απαιτούνται η εταιρεία έχει στην κατοχή της ή έχει αναπτύξει σύγχρονα εργαλεία στα ΄χέρια του 

προσωπικού για την εύρυθμή λειτουργία των αποθηκευτικών της χώρων  . 

 

Όλα αυτά λειτουργούν με ένα έμπειρο και συνεχώς εκπαιδευόμενο εξειδικευμένο προσωπικό που με 

υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και σεβασμού προς τους πελάτες & συνεργάτες χρησιμοποιεί στο 

μέγιστο δυνατό όλα τα παρεχόμενα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός της εταιρείας . 

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα τμήματα και στελέχη της εταιρείας . 

 

Customer Service & Support 

Υπεύθυνους δρομολόγησης  

Υπεύθυνους διαχείρισης αποθηκών  

Χειριστές μηχανημάτων  

Υπαλλήλους στην διοίκηση  

Υπαλλήλους διεκπεραίωσης θεμάτων που άπτονται στο έργο της εταιρείας  

Μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών , πελατών & συνεργατών (24/7)  

 

 

Από τα παραπάνω λοιπόν εξάγεται το αποτέλεσμα ότι μια σύγχρονη εταιρεία όπως η VIANOX , 

εφαρμόζοντας σε όλες τις βαθμίδες λειτουργικότητας της  καινοτόμες λύσεις μπορεί να  αναβάθμιση 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλους τους συναλλασσόμενους κατατάσσοντας την μέσα στις 

πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου τόσο σε εθνικό όσο και διεθνή επίπεδο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


