Δημιουργία 50 νέων θέσεων
εργασίας από τον ΟΜΙΛΟ ARTION
Ο ΟΜΙΛΟΣ ARTION ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
50 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Όμιλος ARTION, ένας εκ των πλέον ιστορικών Ελληνικών Ομίλων,
ανακοίνωσε, πρόσφατα, τη δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας
για τη διετία 2022 και 2023.
Εδώ και 40 χρόνια, ο Όμιλος ARTION πρωταγωνιστεί στον χώρο των
λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει
διακριθεί για τη συνέπεια και την ποιότητα στην ολοκληρωμένη
εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών του, σε πανελλαδικό
επίπεδο, καθώς επίσης και στη μεταλαμπάδευση γνώσης σε
νεοεισελθέντες λογιστές-φοροτεχνικούς του κλάδου μέσω της
ARTION ACADEMY.
Η ανακοίνωση των νέων θέσεων είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα του
Ομίλου για την πεποίηθηση της ανοδικής πορείας της ελληνικής
οικονομίας, ακόμα και σε τόσο αβέβαιους για την παγκόσμια
κοινότητα, καιρούς.
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ.
Γιώργος Δαλιάνης, δήλωσε:
“Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που επέφερε η πανδημία
στη χώρα μας, στον Όμιλο ARTION, όχι μόνον στηρίξαμε τους
ανθρώπους μας αλλά ήδη έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία 50
νέων θέσεων για την επόμενη διετία. Το ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι, για εμάς, το πολυτιμότερο για την επιτυχία και την
ανάπτυξη του Ομίλου μας, όλα αυτά τα χρόνια. Επενδύουμε σε
νέες θέσεις και νέες τεχνολογίες επιδιώκοντας να δημιουργούμε
στελέχη υψηλής κατάρτισης με προοπτικές και γνώση”.
ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |

www.artion.gr).
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Το

2013,

το

μεγαλύτερο

χρηματο-οικονομικό

site,

www.capital.gr επέλεξε να συνεργαστεί με την Artion Α.Ε.,
προκειμένου να προσφέρουν μία έγκυρη φορολογική ενημέρωση
στους επισκέπτες – αναγνώστες του Capital.gr. Στο πλαίσιο
αυτής της συνεργασίας, ο κ Δαλιάνης και η επιστημονική ομάδα
της Artion A.E., πάντα υπό την επίβλεψή του, δημιούργησαν μαζί
με τη δημοσιογραφική ομάδα του Capital.gr τη στήλη Tax καθώς
και τη στήλη των Φοροαπόψεων, που έχουν ως σκοπό την ανάδειξη
και τον σχολιασμό επίκαιρων φορολογικών, εργατικών,
ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων. Σε όλα αυτά τα 6 χρόνια, η
ιστοσελίδα του Capital.gr φιλοξενεί κάθε εβδομάδα την
αρθρογραφία μας,
η οποία είναι στοχευμένη κυρίως στη
φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και σε θέματα που
άπτονται της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
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Νέα συνεργασία για την ARTION
A.E. με τη Neurocom A.E.
Η λογιστική, φοροτεχνική – συμβουλευτική εταιρεία ARTION A.E.,
προχώρησε σε νέα συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο. Η
συνεργασία αφορά στην παροχή φοροτεχνικών – συμβουλευτικών
υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του
λογιστηρίου.

Νέα συνεργασία για την ARTION
A.E. με τα Εκπαιδευτήρια
Παλλάδιο
Η λογιστική, φοροτεχνική – συμβουλευτική εταιρεία ARTION A.E.,
προχώρησε σε νέα συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο. Η
συνεργασία αφορά στην παροχή φοροτεχνικών – συμβουλευτικών
υπηρεσιών και
λογιστηρίου.
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Μεγάλη συμμετοχή Φοροτεχνικών
– Λογιστών στη Λάρισα είχε το
σεμινάριο
–
Φορολογικοί
Έλεγχοι , Όλες οι τελευταίες
αλλαγές και εξελίξεις
Η Artion A.E. σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) διοργάνωσε, το
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Φορολογικοί Έλεγχοι, Όλες οι τελευταίες αλλαγές και
εξελίξεις».

Νέα συνεργασία της ARTION με
την ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ
Η ARTION A.E. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την εταιρεία
ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕ. Η συνεργασία αφορά στην παροχή
συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και την εποπτεία της
ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου.

Νέα συνεργασία για την ARTION
A.E. με την SPEEDEX Α.Ε.
Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ A.E. προχώρησε σε
νέα συνεργασία με την εταιρεία SPEEDEX Α.Ε.. Η συνεργασία
αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Νέα συνεργασία για την ΑΡΤΙΟΝ
A.E. με την ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ
Α.Ε.
Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ A.E. προχώρησε σε
νέα συνεργασία με την εταιρεία ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.. Η
συνεργασία αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών
υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του
λογιστηρίου.

Νέα συνεργασία για την ΑΡΤΙΟΝ
A.E. με την ΠΛΑΣΤΟΝΑ Α.Β.Ε.Ε
Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ A.E. προχώρησε σε
νέα συνεργασία με την εταιρεία Πλαστόνα Α.Β.Ε.Ε.. Η συνεργασία
αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και
την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου.

