
Βελτιώνουμε την υγεία και την  
ποιότητα ζωής των ανθρώπων.



Βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Benson Smith, Chairman

Η Teleflex είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής 
εξειδικευμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
που βοηθούν στη βελτίωση της υγείας και της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων.   
 
Υλοποιούμε καινοτομικές λύσεις για συγκεκριμένους 
σκοπούς — τους καρπούς της συνεχούς μας προσπάθειας 
να ανακαλύπτουμε και να καλύπτουμε ανικανοποίητες 
κλινικές ανάγκες — κατά τρόπο ωφέλιμο για τους ασθενείς, 
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και την κοινωνία. Είμαστε 
μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που κάνει τη διαφορά. 

Μας συνδέει ο κοινός μας σκοπός και οι κοινές μας αξίες. 
Ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο εργαζόμαστε, τη θέση 
που κατέχουμε ή τη γλώσσα που μιλάμε, μάς ενώνει η γνώση 
πως αυτό που κάνουμε κάθε μέρα επηρεάζει τις ζωές των 
συνανθρώπων μας.  
 
Ανάπτυξη, Κουλτούρα, Άνθρωποι και Καριέρες: αυτό είναι το 
Πρόγραμμα Advantage της Teleflex.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την αναπαραγωγή του βίντεο,  
ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://vimeo.com/248216765/03cc783ef0
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Παρακαταθήκη μας η ανάπτυξη 
• Δυναμική παγκόσμια βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων  
• Σπουδαία εμπορικά σήματα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται οι  
 κλινικοί γιατροί

Η κουλτούρα αναπτύσσεται μέσω  
κοινού οράματος και αξιών 
• Βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα στις ζωές των ανθρώπων 
• Υιοθετώντας την εμπιστοσύνη, το επιχειρηματικό πνεύμα και τη διασκέδαση

Επίκεντρο της δουλειάς μας ο άνθρωπος 
• Ταλαντούχοι συνάδελφοι με αφοσίωση στην αριστεία  
• Έμπιστοι συνεργάτες των κλινικών γιατρών και των ασθενών τους

Οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
στην Teleflex είναι απεριόριστες  
• Ενδιαφέρουσα δουλειά γεμάτη προκλήσεις που σας δίνει τη  
 δυνατότητα να κάνετε τη διαφορά  
• Ευκαιρίες ανάπτυξης και αριστείας

Πηγαίνετε στη 
σελίδα 3

Πηγαίνετε στη 
σελίδα 6

Πηγαίνετε στη 
σελίδα 9

Πηγαίνετε στη 
σελίδα 11
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«Συνειδητοποίησα πριν από καιρό ότι στα χέρια των ειδικών τα προϊόντα  
 μας κάνουν πραγματικά τη διαφορά στη φροντίδα των ασθενών. Τα  
 προϊόντα της Teleflex σώζουν καθημερινά χιλιάδες ζωές και αυτό είναι  
 η καλύτερη ανταμοιβή». – Enrique Grande, Sales, Ισπανία                                                                             
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Ποιοι είμαστε  
Η ιστορία της Teleflex ξεκίνησε πριν από 70 και πλέον 
χρόνια με ένα απλό προϊόν – αποτελούμενο από ένα 
πολύκλωνο ελικοειδές καλώδιο και ένα γρανάζι που 
μετέτρεπε κινήσεις ώθησης-έλξης σε περιστροφικές 
κινήσεις. 
 
Με μια μακρά παράδοση πολυσχιδών διεθνών δραστηριοτήτων στην 
υπηρεσία της ιατρικής, της αεροδιαστημικής και της βιομηχανίας, η 
εταιρεία μας έχει επικεντρωθεί εδώ και δύο δεκαετίες αποκλειστικά στον 
κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας.  

Οι εξαγορές έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή μας, 
επιτρέποντάς μας να αξιοποιούμε τους καλύτερους συνεργάτες και 
τις καλύτερες ιδέες από τις εταιρείες του Ομίλου, και τη συνεχή ροή 
επιχειρηματικού πνεύματος και συνεργασίας που αποτελεί κινητήρια 
δύναμη για την επιτυχία μας. Εγκαταστάσεις Παγκόσμιας δραστηριότητας  

στο Kulim στη Μαλαισία

Το πρώτο push-pull καλώδιο της Teleflex
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Η Teleflex σήμερα: 
• Ηγετική θέση στην αγορά με εμπορικά σήματα  
 παγκόσμιας εμβέλειας 
• Θέση ισχύος στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές   
 υγειονομικής περίθαλψης που μας επιτρέπει να  
 εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τους υψηλούς ρυθμούς   
 ανάπτυξής τους  
• Έδρα της εταιρείας: Wayne, Pennsylvania 
• Περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι παγκοσμίως 
• Περισσότερες από 70 μονάδες παραγωγής και πωλήσεων 
• Στηρίζουμε παρόχους υπηρεσιών υγείας σε 150 χώρες



 

«Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας.  
 Αυτό το επιχειρηματικό πνεύμα διέπνεε και τους γιατρούς στους οποίους  
 ανήκει η πατρότητα των εμπορικών μας σημάτων – γι’ αυτό και τα  
 προϊόντα τους υπάρχουν εδώ και έναν αιώνα». – Jorge Perez, R&D, ΗΠΑ
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Η κουλτούρα αναπτύσσεται μέσω  
κοινού οράματος και αξιών

(Εγκαταστάσεις του τμήματος Global Operations της Teleflex στο Salt Lake City,  
στην πολιτεία Utah των ΗΠΑ: Από αριστερά: Zung Bui, Phuong Cao, Lucy Dinh)



 

«Η ομάδα μας στην Ιταλία είναι 
πολυδιάστατη και επιτελεί πολλές 

από τις λειτουργίες της εταιρείας, το 
κυριότερο δε χαρακτηριστικό της  

είναι ότι όλοι εδώ είναι πολύ 
συνεργάσιμοι. Πάντα είναι πρόθυμοι  

να βοηθήσουν γιατί αναγνωρίζουν  
ότι όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους».  
– Sergio del Rosso, Marketing, Ιταλία

Το όραμά μας  
Μπορείτε κι εσείς να γίνετε ένας καινοτόμος, έμπιστος 
προμηθευτής κλινικά σημαντικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 

Οι εργαζόμενοι της Teleflex είναι προσηλωμένοι στην αριστεία. Είμαστε 
οι έμπιστοι συνεργάτες των κλινικών γιατρών και των ασθενών που 
εξυπηρετούμε. Είμαστε μέλη της ίδιας ομάδας και ο ρόλος του καθενός 
μας είναι καίριος για την εξασφάλιση της επιτυχίας.  
 
Τα στελέχη της Teleflex είναι δραστήρια και ενεργά στον χώρο εργασίας.  
Στηρίζουν την ανοιχτή επικοινωνία και τη συνεργασία με στόχο οι 
καλύτερες ιδέες να γίνονται κτήμα όλων.  
 
Οι συνάδελφοί μας από διαφορετικές επιχειρήσεις, περιοχές και 
λειτουργίες δεν ξεχνούν ποτέ ότι η δουλειά μας επηρεάζει εν τέλει 
κάποιον ασθενή και αυτό μας δίνει κίνητρο.
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Βασικές αξίες  
Η εταιρεία μας ευδοκιμεί χάρη στις κοινές μας αξίες, με τον 
άνθρωπο να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της δουλειάς 
μας. Και χάρη στο πνεύμα συνεργασίας που μας διαπνέει, 
παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
πραγματικά κάνουν τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων 
σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Κάντε τη δουλειά διασκέδαση  
• Να είστε συνεργάσιμοι και φιλικοί  
• Να δείχνετε την εκτίμησή σας  
• Κάντε τον χώρο εργασίας σας καλύτερο

Χτίζοντας εμπιστοσύνη  
• Να είστε ειλικρινείς και αυθεντικοί  
• Να μιλάτε, να θέτετε ερωτήματα και  
 να ακούτε  
• Να δίνετε υποστήριξη σε όποιον τη  
 χρειάζεται και να είστε αξιόπιστοι

Επιχειρηματικό πνεύμα  
• Δείξτε δημιουργικότητα, πάρτε ρίσκα  
 και πρωτοβουλίες  
• Δρομολογήστε την αλλαγή και την   
 καινοτομία  
• Αναγνωρίστε τις ευθύνες σας 
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«Οι άνθρωποι είναι φιλικοί, με υποδέχτηκαν εγκάρδια από την αρχή.  
 Οι συνάδελφοί μου είναι εξαιρετικά γενναιόδωροι στην ανταλλαγή  
 γνώσεων. Όταν υπάρχει κάποιος πιο έμπειρος σε ένα συγκεκριμένο  
 πρόγραμμα, πάντα βοηθάει τους άλλους». – Chrisen Sim, Customer  
 Service, Σιγκαπούρη

9Επίκεντρο της δουλειάς μας ο άνθρωπος



Μεξικό

29.49%

ΗΠΑ

28.59%

Τσεχία

12.72%

Μαλαισία

7.70%

Γερμανία

5.76%

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων

Top 5
11.000+  
εργαζόμενοι 
παγκοσμίως 

43%  άντρες57% γυναίκες  
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«Από την άποψη της καριέρας, οι δυνατότητες ανέλιξης που μας  
 παρέχονται είναι εξαιρετικές. Είμαι ιδιαίτερα τυχερός που βρίσκομαι  
 σε αυτή τη θέση γιατί πιστεύω πως μπορώ να κάνω τη διαφορά. Είναι  
 υπέροχο συναίσθημα να ξέρεις πως μπορείς να κάνεις τη διαφορά»  
 – Upvan Narang, Marketing, ΗΠΑ
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Οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
στην Teleflex είναι απεριόριστες 



Η Nur Adlina binti Abdullah, Operations 
Manager, Kulim, Μαλαισία, εργάζεται στη 
βιομηχανία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ 
εργαζόταν στην LMA για τρία χρόνια πριν γίνει 
μέλος της ομάδας της Teleflex.    

Πάντα με διάθεση να αντιμετωπίσει νέες 
προκλήσεις στην καριέρα της και ξεκινώντας 
από διαφορετικά πόστα στο λογιστήριο και τη 
μισθοδοσία, πέρασε στη συνέχεια στον τομέα 
του IT και κατόπιν σε θέσεις σχετικές με την 
παραγωγή, την οργάνωση, την προμήθεια, τα 
logistics και την εξυπηρέτηση πελατών.  

Η Adlina συνεχίζει να αξιοποιεί στο έπακρο 
τις δυνατότητές της. Την περασμένη χρονιά 
ολοκλήρωσε το MBA της και είναι ανοιχτή σε 
νέες προκλήσεις.  
 
«Ποτέ δεν σκέφτομαι ότι αυτό με το οποίο 
ασχολούμαι σήμερα είναι μονόδρομος για 
την καριέρα μου...Αν μου δοθεί η δυνατότητα 
να εξερευνήσω ένα νέο μονοπάτι θα το κάνω 
οπωσδήποτε», εξηγεί.
 

Ο Νίκος Βουλγαράκης, Country Manager, 
Μπενελούξ (Κάτω Χώρες), Τσεχία και 
Σλοβακία, ήρθε στην Teleflex το 1999.
Η εξέλιξη της καριέρας του είναι αποτέλεσμα 
της ικανότητας του να μαθαίνει γρήγορα και 
να παίρνει πρωτοβουλίες. 

Ξεκινώντας από τον τομέα των αγορών, ο 
Νίκος πέρασε στη συνέχεια στον τομέα των 
πωλήσεων και του μάρκετινγκ και σήμερα 
εργάζεται ως υπεύθυνος πωλήσεων και 
marketing για την περιοχή Μπενελούξ.  

Στην πορεία απέκτησε το πτυχίο του στο 
marketing με τη βοήθεια της Teleflex.  

Την ίδια εξέλιξη με την καριέρα του Νίκου έχει 
και η καριέρα κάθε άλλου συναδέλφου του 
που δεν φοβάται να αναλάβει νέους ρόλους.   
 
«Η Teleflex σου δίνει την ευκαιρία, αλλά στο 
τέλος, είναι στο χέρι σου να το κάνεις να 
πετύχει», είπε.

Ο Francisco Camacho, Engineering 
Manager, Nuevo Laredo, Μεξικό, ήταν 
ένας από τους πρώτους εργαζόμενους που 
προσλήφθηκαν στο εργοστάσιο το 2004. 
Με την πάροδο των ετών ο ρόλος του 
διευρύνθηκε και σήμερα διευθύνει ολόκληρο 
το μηχανολογικό τμήμα του εργοστασίου.  

«Οι εργοδότες μου παίξανε σημαντικό ρόλο 
στο να προσαρμοστώ επιτυχώς στις νέες μου 
αρμοδιότητες και η εκπαίδευση που έλαβα τα 
περασμένα χρόνια, ιδιαίτερα στο Six Sigma 
Black Belt και σε θέματα διοίκησης, βοήθησε 
επίσης», εξηγεί.  

Ο Francisco σπουδάζει για να αποκτήσει 
MBA στα οικονομικά και θέλει να συνεχίσει να 
προσφέρει στην Teleflex.  

«Μ’ αρέσει ιδιαίτερα αυτό που κάνω και θέλω 
να συνεχίσω να εξελίσσομαι», λέει.
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Ο Harry Green, Key Account Manager, 
Raleigh, ΗΠΑ, έχει περάσει από πολλά 
πόστα στα έξι χρόνια που δουλεύει για 
εμάς και είναι ο άνθρωπος των ειδικών 
αποστολών.   
 
Από την εξυπηρέτηση πελατών στο leasing 
και από εκεί στον σημερινό του ρόλο στη 
διαχείριση σχέσεων με βασικούς διανομείς, 
με την πάροδο των ετών ο Harry έχει μάθει 
πολλά στην πράξη και τα εφαρμόζει σε κάθε 
νέα του θέση.  
 
«Έχω αποκτήσει πολλές και διαφορετικές 
εμπειρίες στην Teleflex που έχουν παίξει 
σημαντικότατο ρόλο στην επιτυχία μου», 
εξηγεί. «Οι εμπειρίες αυτές είναι πολύτιμες 
γιατί με βοήθησαν πολύ να εξελιχθώ».

 

Η Erin Burbules, Senior Accountant, 
Wayne, ΗΠΑ, ως νέα εργαζόμενη φέρνει 
μια φρέσκια οπτική στην ομάδα της. 
Όταν εντάχθηκε πέρυσι στο δυναμικό του 
οικονομικού τμήματος είδε, όπως λέει, την 
Teleflex ως «μια εταιρεία αρκετά μεγάλη για 
να με βοηθήσει να εξελιχθώ, αλλά και αρκετά 
μικρή ώστε να είναι εμφανή τα αποτελέσματα 
της καθημερινής συμβολής του κάθε 
εργαζόμενου».  
 
Η Erin έκανε από την αρχή αισθητή την 
παρουσία της ως μέλος μιας ομάδας 
που ασχολείται με την εφαρμογή ενός 
νέου συστήματος λογισμικού λογιστικής 
παρακολούθησης. 
 
 Έχει συνεισφέρει επίσης στη δημιουργία 
ενός πιο διασκεδαστικού και οικογενειακού 
κλίματος στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας, πρωτοστατώντας στη δημιουργία 
μιας ομάδας που οργανώνει ομαδικές 
δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις 
για τους εργαζόμενους.

Ο Rashid Anjum, Surgical Sales, New 
England, ΗΠΑ, ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
από το Πακιστάν το 1994. Ο «RA», όπως 
τον αποκαλούν, εργαζόταν σε βενζινάδικο 
ενώ ταυτόχρονα μάθαινε τη γλώσσα και 
την κουλτούρα της νέας του πατρίδας. 
Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο ενώ 
δούλευε ταυτόχρονα σε δύο δουλειές και 
έβαλε στόχο να κάνει καριέρα στη βιομηχανία 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

Ξεκίνησε να εργάζεται στην Teleflex το 2009 
ως εκπρόσωπος πωλήσεων χειρουργικών 
εργαλείων και σύντομα γνώρισε πολλές 
επιτυχίες και βραβεύτηκε γί  αυτές. Έχει ήδη 
προαχθεί σε υψηλότερες θέσεις και στόχος 
του είναι να φτάσει ακόμη ψηλότερα.  

«Ταχύτητα, σεβασμός στον πελάτη, πάθος για 
την επιτυχία, όρεξη για μάθηση και εργασιακό 
ήθος – αυτά με φέραν εκεί που βρίσκομαι 
σήμερα», εξηγεί. «Ξέρω καλά τους στόχους 
της εταιρείας και είναι μεγάλη ικανοποίηση να 
γνωρίζεις ότι στην Teleflex δεν έχεις απλώς 
μια δουλειά – έχεις καριέρα».
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Ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους αυτούς  
(και πολλούς άλλους) που κατέθεσαν εδώ τις  
προσωπικές τους εμπειρίες και μαρτυρίες.

Amanda Webb 
Regulatory Affairs,  
ΗΠΑ

Charlotte Norwood 
Marketing, Ηνωμένο Βασίλειο

Bill Schaal
Sales, ΗΠΑ

Dunte’e Silver 
Sales Operations, ΗΠΑ

Luca Formigli
Human Resources, 
Ιταλία

Alice Fan  
Marketing, ΗΠΑ

Cynthia Neill  
Accounts Payable,  
ΗΠΑ

Backjoon Sung 
Sales and Marketing, Νότια Κορέα
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«Τα προϊόντα μας πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Σώζουν ζωές.  
 Στην εταιρεία μας, κάθε εργαζόμενος κάνει τη διαφορά. Η δύναμη της  
 Teleflex είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων μας».  
 – Cam Hicks, Vice President, Global Human Resources

Corporate Office 
550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA   
για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε το site teleflex.com 

Teleflex is a registered trademark of Teleflex Incorporated or its affiliates. 
©2018 Teleflex Incorporated. All rights reserved.

http://www.teleflex.com
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