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Παρά τον ισχυρό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης, στις δραστηριότητες, το Club Med φροντίζει για τους υπαλλήλους του 

σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την αγορά εργασίας. 

 

  

Το Club Med, κινητοποιήθηκε για την υποστήριξη των εργαζομένων του. 

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, της Γαλλίας,  Elisabeth Borne, το Club Med είναι ένας από τους λίγους tour operator του 

χειμερινού τουρισμού που έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εποχιακών εργαζομένων του. Παρά την αναβολή 

του ανοίγματος των ξενοδοχείων λόγω των μέτρων για τον Covid-19, υπάρχουν περίπου 2.800 εργαζόμενοι G.Os και G.Es (Gentils 

Organisateurs & Gentils Employés) επωφελούνται από την στήριξη της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι που έχουν παραμείνει στα κλειστά 

ξενοδοχεία ως προσωπικό ασφαλείας πληρώνονται 100% από το Club Med. Μόλις το επιτρέψει η κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι που 

πλήττονται επί του παρόντος από την ανεργία, θα αναλάβουν τις θέσεις τους στα ξενοδοχεία μας για να καλωσορίσουν τους 

πελάτες μας. 

 

Το πρωτόκολλο «μαζί στην ασφάλεια», που δημιουργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από το Club Med για να καλωσορίσει πελάτες, 

υπαλλήλους και συνεργάτες στις καλύτερες υγειονομικές συνθήκες , βραβεύθηκε  από την Cristal International Standards, η οποία 

είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα του ελέγχου των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας . Το πρωτόκολλο είχε 

επιτυχία μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. (92,8 % επιτυχία,vs 80 % στόχος). 

 

 

Για να ενισχύσουμε τη σχέση με τους νέους υπαλλήλους μας, ξεκινήσαμε τον πρώτο μας "Meet up live" τον Ιανουάριο. Σε αυτή τη  

συνάντηση μέσω κάμερας συμμετείχαν περισσότεροι από 600 νέοι εργαζόμενοι και 11 Chef de Villages Το 89% θεώρησε ότι η 

αυτή η συνάντηση ήταν πολύ χρήσιμη και το 72% εκτίμησε πολύ αυτή την εκδήλωση και την θεώρησε ξεχωριστή σε σύγκριση με 

προηγούμενες εμπειρίες. 

Εκτός από αυτό, μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, διοργανώθηκαν δύο ημέρες ψηφιακής εκπαίδευσης αφιερωμένες στην 

εταιρική κουλτούρα και τεχνικές πτυχές. 

 

Το Club Med έχει αναγνωριστεί ως μια από τις καλύτερες εταιρείες ξενοδοχείων, τουρισμού και ψυχαγωγίας, όπου "θέλεις να 

δουλεύεις". 

 

Το Club Med είναι αφοσιωμένο στη νέα γενιά. 

Η εναλλαγή μεταξύ σχολείου και εργασίας και η απασχολησιμότητα των νέων μέσω της επαγγελματικής τους κατάρτισης 

αποτελούν μέρος των δεσμεύσεων που ανέλαβε η εταιρεία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.200 νέοι έχουν εκπαιδευτεί στα 

ξενοδοχεία μας στην Ευρώπη. 

 

Το 2020, ξεκίνησε ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός "Club Med Lab". Βασισμένο στο θέμα της επανασύνδεσης της οικογένειας στο 

τραπέζι, το κέρδισαν δύο μαθητές από το σχολείο Ferrandi Paris. 
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CLUB MED 
Ιδρύθηκε το 1950 από τους Gérard Blitz και Gilbert Trigano, το Club Med είναι ο εμπνευστής της έννοιας ενός all-inclusive κλαμπ διακοπών με kids club χάρη 
στη δημιουργία του Mini Club το 1967. Σήμερα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις  all inclusive διακοπές, υψηλής ποιότητας, για οικογένειες, ζευγάρια και φίλους 
χάρη στη γαλλική του πινελιά. Η ομάδα διαθέτει περίπου εβδομήντα resorts σε όλο τον κόσμο, περισσότερο από το 80% των οποίων είναι Premium και Exclusive 
Collection και βρίσκονται σε 5 ηπείρους και 26 χώρες, απασχολεί περισσότερους από 25.000 G.Os (Gentils Organisateurs) και G.Es (Gentils Employés) από 110 
διαφορετικές εθνικότητες. 

 

 

 

 

  ΤΟ CLUB MED  ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  

   

δελτίο τύπου 

23 Φεβρουαρίου 2021 

 

«Στο Club Med, είμαστε σίγουροι για το μέλλον. 

Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα υπέροχα ξενοδοχεία μας το συντομότερο, μόλις 

οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ετοιμάζουμε τα ανοίγματα για την άνοιξη και το καλοκαίρι, 

για τους προορισμούς μας στη θάλασσα, τη φύση και τα βουνά στην Ευρώπη και την Αφρική. 

Γι 'αυτό, στηριζόμαστε στην τεχνογνωσία και το μοναδικό savoir-faire των ομάδων μας. Όλα αυτά στις 

καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγείας χάρη στο πρωτόκολλό μας: «μαζί στην ασφάλεια» 

Sylvie Brisson, Group HR Director Club Med 
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