AB InBev Efes є одним з лідерів українського пивоварного ринку та спільним підприємством
найбільшої у світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev і найбільшої пивоварної компанії
Туреччини Anadolu Efes.
AB InBev Efes в Україні має три пивоварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві та сім регіональних
офісів продажів.
Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois;
міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller; а
також локальних ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», «Жигулівське Оригінальне».
В компанії цікаво працювати та досягати загальних цілей. Атмосфера тут сприяє тому, що кожний
співробітник проявляє ініціативу та максимально реалізує свій потенціал для подальшого розвитку.
Кожен день ми дізнаємося щось нове, ділимося враженнями та знаннями з колегами з усього світу.
Так ми збагачуємо професійний досвід та знаходимо найкращі рішення для споживачів нашої
продукції.
Ми ставимо перед співробітниками цілі, що потребують максимальної самовіддачі, та надаємо
можливості для безпрецедентного швидкого кар’єрного зросту тим, хто досягає найкращих
результатів.
Компанія
заохочує
ініціативність,
розвиток
потенціалу
та
міжфукцональні переміщення співробітників. Ви берете на себе відповідальність за особисту
кар’єру,
а
ми
допомагаємо
вам
досягти
поставлених
цілей.
Співробітники пивоварної компанії AB InBev Efes знають, що працюють не в звичайній організації, а
в співтоваристві лідерів. Кожна людина тут може впливати на результат та процеси.
Ти зрозумієш наскільки близька наша культура, якщо тобі знайомі такі риси:

Мотивованість. Наші співробітники високо мотивовані і беруть на себе відповідальність. Ми
дійсно "володіємо" нашою компанією і ставимося до неї як власники.

Захопленість. Ми любимо наші продукти, нашу культуру і наші ідеали. Все, що ми робимо,
спрямоване на створення міцних зв'язків зі споживачами через наші бренди і досвід, які об'єднують
людей.

Наполегливість. Ми рухаємося вперед, долаємо випробування і ніколи не зупиняємося, тому
що хочемо добитися результату.

Прагнення до вдосконалення. Ми безперервно намагаємося все покращити і завжди шукаємо
позитивні зміни.
Наші вакансії: https://suninbev.com.ua/vacancies
Кар'єрна сторінка Facebook: https://www.facebook.com/ABInBevEfesCareer.UA/
Все про програми стажування та кар'єру в Telegram: https://t.me/abinbev_officiall_bot
Приєднуйся!

