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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Υποστήριξη της εθνικής οικονομίας
Η eltranslations είναι μία 100% ελληνική εταιρεία Μετάφρασης, Διερμηνείας και
Εκπαίδευσης Μεταφραστών με έδρα το Χαλάνδρι, Αθήνα που καταβάλει κανονικά όλους
τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές στο
ελληνικό δημόσιο.

Ως ενεργή και δραστήρια εξαγωγική επιχείρηση, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της
εταιρείας μας προέρχεται από την Αμερική και την Ευρώπη και έτσι:
- Συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με σημαντική
εισροή συναλλάγματος
ετησίως και
- Δημιουργούμε και διατηρούμε συνεχώς πολλές νέες θέσεις εργασίας που αμείβοντ
αι
με αυτό
το
συνά
λλαγμα

Νέες Τεχνολογίες: Ανανεώνουμε συνεχώς τόσο τον τεχνικό μας εξοπλισμό όσο και τα
λογισμικά μας και έτσι χρησιμοποιώντας τη
σύγχρονη τεχνολογία
έχουμε επιτύχει:
- Να ελαττώσουμε τον χρόνο διαχείρισης - παραγωγής των έργων που αναλαμβάνουμε.
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- Να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των
έργων μας.

Ανακύκλωση - Πράσινο
Ο μεγαλύτερος όγκος των εργασιών μας διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα
να έχουμε μειώσει στο ελάχιστο την κατανάλωση χαρτιού, ενώ
ανακυκλώνουμε
ανελλιπώς τα χρησιμοποιημένα υλικά και άχρηστα τεχνικά μέσα.
Προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία των στελεχών και των πελατών μας
αναπτύσσοντας και προωθώντας το πράσινο σε όλους τους χώρους εργασίας

Τηλεργασία – Κοινωνία
Η χρήση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την εργασία από το σπίτι με αποτέλεσμα να
μπορούμε και να προσφέρουμε εργασία σε:
- Νεαρές μητέρες και εργαζόμενες στο σπίτι νοικοκυρές,
- Άτομα με κινητικά προβλήματα και σε
- Όσους έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνιμα και να μην εγκαταλείψουν τις ακριτικές
περιοχές
της χώρας μας.

Με την τηλεργασία μειώνουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και τη σπατάλη παραγωγικού
χρόνου των συνεργατών μας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και
στη μείωση της ανεργίας.

Εκπαίδευση
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Στον τομέα της εκπαίδευσης προσφέρουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης των
εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων με τη μέθοδο της
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης με τηλεδιάσκεψη
(e-learning)
.
Με αυτή τη σύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης διευκολύνονται όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν
τις ατομικές τους δεξιότητες, αφού μηδενίζονται οι αποστάσεις και κατά συνέπεια όλες
οι επακόλουθες δαπάνες σε χρήμα, χρόνο και κόπο.
Ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, προσφέρουμε
υποτροφίες
στους
αριστούχους πτυχιούχους
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου και άλλων
Πανεπιστημίων.
Ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και ειδικές κατηγορίες απολαμβάνουν εκπτωτικές τιμές
μειωμένες κατά 30% στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και έτσι ενισχύουμε τους:
-

Φοιτητές
Αριστούχους πτυχιούχους
Ανέργους
Νέους, κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμΕΑ
Πολύτεκνους

και συμβάλλουμε στην εκπαίδευση, εύρεση εργασίας και την επαγγελματική τους
αποκατάσταση.

Μέριμνα Προσωπικού
- Υλοποιούμε στην πράξη και συμμετέχουμε ενεργά στη μάχη κατά των διακρίσεων
. Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας είναι άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και ανήκουν
σε ένα ευρύ φάσμα εθνοτήτων και θρησκειών
- Ο κύριος όγκος του προσωπικού μας (στελέχη, συνεργάτες και σπουδαστές) έχει τη
δυνατότητα και απασχολείται με τη μέθοδο της
τηλεργασίας και έτσι διευκολύνονται
έχοντας τη δυνατότητα εργασίας
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παράλληλα με σπουδές
ή οτιδήποτε άλλο.
- Όλα τα στελέχη μας συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα
επιμόρφωσης ενηλίκων
, ενημερώνονται συνεχώς και βελτιώνουν τις
ατομικές τους ικανότητες και δεξιότητες.

Για διευκόλυνση των στελεχών μας και των σπουδαστών της Σχολής Μετάφρασης στις
εγκαταστάσεις μας λειτουργεί κυλικείο, όπου διατίθενται δωρεάν ζεστά και κρύα
ροφήματα και εξοπλισμένος χώρος εστίασης για ελεύθερη χρήση.
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