
or how HR supports company growth and corporate efficiency through technology



Η WATT+VOLT

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς
παρόχους στην Ελλάδα. Η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό
αέριο και η ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και
λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουμε
στον τελικό καταναλωτή, είναι αυτά που μας καθιστούν
ως τον πιο καινοτόμο πάροχο ενέργειας.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των
πελατών μας με αφοσίωση, αποτελεσματικότητα και
ευελιξία, και για να τον πετύχουμε επενδύουμε στις
δεξιότητες του έμπειρου προσωπικού μας, σε καινοτόμες
τεχνολογίες και στη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών.



Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας

«Οι εργαζόμενοί μας είναι η κινητήρια

δύναμη της WATT+VOLT. Η WATT+VOLT

είναι οι άνθρωποί της», αυτή η φράση

εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη

φιλοσοφία της WATT+VOLT για το

Ανθρώπινο Δυναμικό της.

Οι εργαζόμενοι της WATT+VOLT είναι

ενεργά μέλη στην εξέλιξή μας, μιας και

ξεχωρίζουν για την αφοσίωσή τους στον

πελάτη και στις ανάγκες του. Παρέχουν

πρωτοποριακές λύσεις, μαθαίνουν,

εξελίσσονται, προοδεύουν. Συμμετέχουν

στον σχεδιασμό, διαμορφώνουν τη

στρατηγική και εκπληρώνουν το όραμά

της εταιρείας με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο.
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Talent Acquisition & Development

συνδέεται με το κύριο career site που 

έχουμε επιλέξει, οπότε οι αγγελίες που 

αναρτούμε προβάλλονται αυτόματα τόσο 

εκεί, όσο και στο εταιρικό site της W+V 

προσφέρει πρακτικές και 
αυτοματοποιημένες λύσεις επικοινωνίας 
με τους υποψηφίους σε όλα τα βήματα 
της διαδικασίας στελέχωσης

προσφέρει διάφορα εργαλεία αναζήτησης 
υποψήφιων σε ξεχωριστή βάση 
δεδομένων και δυνατότητα αναζήτησης με 
συγκεκριμένα κριτήρια στη βάση 
υποψηφίων

δίνεται η επιλογή να εντάσσονται στη 
διαχείριση των θέσεων οι hiring

managers με διαφορετικά επίπεδα 
πρόσβασης

- Workable



➢ αν είναι ανοιχτοί σε νέες επαγγελματικές προτάσεις,
➢ είναι πιο πιθανόν να απαντήσουν,
➢ έχουν δέσμευση με το brand μας,
➢ έχουν connections από την εταιρεία μας,
➢ αν έχουν υπάρξει παλιοί υποψήφιοι

διατήρηση όλων των δεδομένων υποψηφίων, προσλήψεων,
συνεντεύξεων κ.λπ. ως εταιρική μνήμη

δυνατότητα προσθήκης των hiring manager στα
έργα με δυνατότητα interaction

διάθεση 150 InMails ανά μήνα

μεγάλη γκάμα επιλογών για φίλτρα αναζήτησης όπου μπορεί ο
εργοδότης να εντάξει πολλές παραμέτρους στην αναζήτησή του

απεριόριστη πρόσβαση στο δίκτυο των χρηστών της 

εφαρμογής ( > 690 εκ. χρήστες)

Talent Acquisition & Development - LinkedIn Recruiter



Εξατομικευμένη σχεδίαση κάθε 

ερωτηματολογίου ανάλογα με τη 

θέση που αφορά κι αυτά που 

θέλουμε να διερευνήσουμε

Λαμβάνουμε στοιχεία για σημεία 

που μπορούν να διερευνηθούν στη 

συνέντευξη με τον κάθε υποψήφιο

Μπορούν να αναδειχθούν στοιχεία 

της προσωπικότητας των 

υποψηφίων που θα συντελέσουν 

θετικά στον ρόλο, δεξιότητες που 

διαθέτουν αλλά και πόσο ταιριάζουν 

με την δική μας εταιρική κουλτούρα

20 ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

κάθε μήνα

Δυνατότητα διασύνδεσης με το 

ATS μας (Workable)

Εσωτερικές αξιολογήσεις για την 

ανάπτυξη ήδη υπαρχόντων 

εργαζομένων

Talent Acquisition & Development - Bryq



competencies 

εταιρικά

competencies 

ατομικά

εξατομικευμένους 

προσωπικούς 

στόχους

Η πλατφόρμα του Trakstar μας δίνει την δυνατότητα η αξιολόγηση της

απόδοσης να γίνεται δύο φορές το έτος (mid-year & annual review) και να

δομείται σε τρεις άξονες με δυνατότητα προσαρμογής της βαρύτητας τόσο

του κάθε άξονα όσο και του κάθε στοιχείου που αποτελεί κάθε άξονα:

Talent Acquisition & Development - Trakstar



H εμπειρία της 
εκπαίδευσης 

είναι η ίδια, είτε 
βρίσκεται 

κάποιος στην 
αίθουσα είτε 

δεν βρίσκεται. 

Training 

Room

οθόνη προβολής και projector

κάμερα HD

διαδραστική οθόνη με δυνατότητα απευθείας 
αποστολής των σημειώσεων στα email των 
εκπαιδευόμενων

σύστημα τηλεδιάσκεψης

μικροφωνική εγκατάσταση
(χειλόφωνα, μικρόφωνα)

Studio μαγνητοσκόπησης και green

screen για τη δημιουργία πρότυπου

υλικού. Για την επιμέλεια και το μοντάζ

του υλικού χρησιμοποιούμε το

FilmoraX.

Training – Training room



Check and refresh

- 122 μαθήματα

- 1.381 μοναδικοί χρήστες

- 14.008 εγγραφές σε μαθήματα

Πολλαπλές δυνατότητες προσβάσεων

Videos, κείμενα, ερωτηματολόγια και 

εικόνες - ψηφιακά έπαθλα –

πιστοποιητικά παρακολούθησης

Παραμετροποίηση πλατφόρμας: 

εμπειρία χρήστη – στατιστικά –

αξιολόγηση εκπαίδευσης
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Training – Docebo



• Εκπαιδευτική πλατφόρμα

• Παραμετροποίηση ως προς την πληροφορία που θέλουμε να 

προωθήσουμε 

• Συμμετοχή μέσω οποιαδήποτε συσκευής που συνδέεται στο internet

• Δημιουργία τουρνουά και οι παίκτες να παίζουν μόνοι τους ή σε 

ομάδα 

• Ανάθεση σε ομάδες ή ατομικά προ εγκατεστημένα εκπαιδευτικά τεστ

• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων από διαφορετικά παιχνίδια και 

ομάδες για τη δημιουργία στατιστικών

• Δημιουργία ψηφοφοριών για διαδραστικότητα μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή

• Διεξάγονται ψηφιακά παιχνίδια kahoot στο 

τέλος κάθε εκπαίδευσης 

• Εμπέδωση βασικών εννοιών μέσω 

διασκεδαστικού παιχνιδιού γνώσης 

• Αύξηση της ικανοποίησης του εργαζομένου

• Νικητής κερδίζει ένα αναμνηστικό δώρο ως 

ενθύμιο της εκπαίδευσης

• Online πλατφόρμα που 

αναπαράγει βίντεο

• Απευθείας μετάδοση υλικού (live 

streaming)

• Κυρίως χρήση από gamers

• Υπάρχει παραμετροποιήσιμο chat

ώστε να μην υπάρχουν 

ανεπιθύμητες επικοινωνίες

• Δεν υπάρχει περιορισμός στους 

χρήστες που παρακολουθούν
W+V Kahoot Tournament

• Συμμετοχή του 67% του ανθρώπινου δυναμικού

• 310 μοναδικές ερωτήσεις που δημιουργήσαμε για τους σκοπούς του διαγωνισμού

• Κερδήθηκαν 3.989.322 πόντοι

• Διοργανώθηκαν συνολικά 41 αγώνες σε διάστημα 7 ημερών 

• Live αναμετάδοση των τριών Ημιτελικών και του Τελικού μέσω της πλατφόρμας twitch.

Training – Kahoot



• Περιέχει πάνω από 185.000 μαθήματα 

• Έχει χρησιμοποιηθεί από πάνω από 49 

εκατομμύρια εκπαιδευόμενους 

• 122 μοναδικοί χρήστες που 

παρακολούθησαν 171 μαθήματα 

αφιερώνοντας 797 ώρες παρακολούθησης.

• Να σημειωθεί ότι ο εργαζόμενος μπορεί να 

αποκτήσει ψηφιακό δίπλωμα Udemy 

πιστοποιώντας την αναβάθμιση των 

γνώσεων του.

Εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών – το 

«google» της Watt+Volt - το οποίο χωρίζεται σε 

δυο εκδόσεις:

• Πελάτες: αναζήτηση και απαντήσεις σε 

θέματα για τους λογαριασμούς τους, 

διαδικασίες κα Η πρόσβαση γίνεται μέσω 

του site μας ή μέσα από το chatbot. 

• Εργαζόμενοι στις πωλήσεις: αναζήτηση 

πληροφοριών σε σχέση με τις 

εκπροσωπήσεις, τις εμπορικές πολιτικές, 

τις τιμολογήσεις των προγραμμάτων κ.α. 

Training – learning platform/ knowledge base service

INFO SPOT



Training – last but not least  

• 20 Βασικές εκπαιδεύσεις

• 37 webinars μέσω Teams για το

2022

• αλλαγές στην εμπορική 

πολιτική

• αλλαγές σε εφαρμογές και 

συστήματα

• soft δεξιότητες

• Πάνω από 2.154 συμμετοχές

• Άντληση feedback από τους 

εκπαιδευόμενους μέσω από την 

πλατφόρμα Typeform

• Ψηφιοποίηση των φορμών 

αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων 

μέσω google forms



HR Services

Προβολή αποδείξεων μισθοδοσίας

ανά μήνα

Αιτήματα προς HR, διαφορετικά των 

βεβαιώσεων

04

05

Υποβολή/Ανάκληση/Διαγραφή 

αίτησης αδείας, Έλεγχος & 

Παρακολούθηση υπολοίπων, Πλάνο 

αδειών. 

Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία 

(στοιχεία όπως ο ΑΦΜ & η 

προϋπηρεσία), Εκπαίδευσης, 

Εργασιακής Εμπειρίας, Εργασιακών 

Αίτημα βεβαίωσης και αυτόματη

επιστροφή αυτής βάσει προτύπου

που έχει οριστεί

01

HR 

Self- Service 

Portal

Διαχείριση 

αδειών

Διαχείριση 

βεβαιώσεων 

Διαχείριση 

αποδείξεων 

μισθοδοσίας 

Προσωπικά 

στοιχεία

Διαχείριση διαφόρων 

Αιτήσεων προς το HR 

02

03

– Self Service



Δυνατότητες πλατφόρμας:

• Ηλεκτρονική Υποβολή μηνιαίου 

εξοδολογίου και άμεση 

έγκριση/απόρριψη ή επιστροφή προς 

διόρθωση από τον προϊστάμενο

• Μεταφορά μηνιαίου υπολοίπου 

ποσού εξοδολογίου στον επόμενο 

μήνα σε περίπτωση μη έγκαιρης 

υποβολής

• Αύξηση της ικανοποίησης του 

εργαζόμενου

• Βελτίωση της παραγωγικότητας 

και της αποτελεσματικότητας 

της ομάδας των HR Services

• Βελτίωση του ενεργειακού μας 

αποτυπώματος ως εταιρεία

Πλεονεκτήματα πλατφόρμας:

Το K2 Cloud Platform της Nintex είναι μια πλατφόρμα ψηφιακής αυτοματοποίησης,

στην οποία μπορεί η κάθε επιχείρηση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολύπλοκες

εφαρμογές διαδικασιών γρήγορα και για ολόκληρο τον οργανισμό.

HR Services – K2 Cloud Platform



Προκλήσεις και αποτελέσματα

• απότομη ψηφιοποίηση λόγω
πανδημίας

• ακροατήρια ανέτοιμα να αλλάξουν
τόσο γρήγορα και σε μεγάλο
εύρος τον τρόπο με τον οποίο
εκπαιδεύονται, εργάζονται και
παράγουν αποτελέσματα

• οι αλλαγές χρειάστηκαν να είναι
γρήγορες αλλά όχι βιαστικές,
εύπεπτες αλλά όχι απλοϊκές

• ενδελεχής αναζήτηση συνεργατών
από την παγκόσμια αγορά

• συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις

Το αποτέλεσμα δικαίωσε τόσο τις

επιλογές μας όσο και τις

προσδοκίες της πλειονότητας των

εργαζομένων

Τίποτα από όλα αυτά δε θα ήταν

εφικτό χωρίς την αμέριστη

υποστήριξη της εταιρείας που

είναι πάντα υπέρμαχη της

τεχνολογίας και της καινοτομίας ,

με σκοπό την καλυτέρευση τόσο

των συνθηκών όσο και των

αποτελεσμάτων εργασίας.



Ευχαριστούμε!


