
Νέα από 
τη Vebego

Σε ποιους απευθύνονται οι τηλεφωνικές υπηρεσίες 
συμβουλευτικής;
Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες συμβουλευτικής 
απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους 
της Vebego που αισθάνονται ψυχολογικά 
επιβαρυμένοι ή ιδιαίτερα αγχωμένοι και θα ήθελαν 
να συζητήσουν τα προβλήματά τους με κάποιον 
εξειδικευμένο και ανεξάρτητο σύμβουλο.

Για ποια θέματα μπορώ να συζητήσω;
Μπορείτε να συζητήσετε για όλα τα θέματα 
που σας βαραίνουν ψυχολογικά. Ενδεικτικά 
παραδείγματα είναι τα εξής: συγκρούσεις ή 
προβλήματα με συναδέλφους ή προϊσταμένους, 
άγχος λόγω εργασιακής πίεσης και φόρτου 
εργασίας, πίεση λόγω ιδιωτικών προβλημάτων, 
φόβοι για το μέλλον. 

Ποιος διεξάγει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής;

Η Vebego ανέθεσε στην υγειονομική υπηρεσία 
εργασίας της TÜV Rheinland (AMD TÜV) 
την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. Η 
συμβουλευτική διεξάγεται από τον κ. Neo 
Argiropoulos, πτυχιούχο ψυχολόγο στην AMD TÜV. 

Είναι η συμβουλευτική εμπιστευτική; Θα 
ενημερωθεί ο προϊστάμενός μου ή το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού για αυτήν;
Η συμβουλευτική είναι αυστηρώς εμπιστευτική. 
Καμία προσωπική πληροφορία δεν θα 
αποκαλυφθεί στον προϊστάμενό σας ή/και στο 
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού χωρίς τη ρητή 
συγκατάθεσή σας. 

Πώς πραγματοποιείται η συμβουλευτική;
Η συζήτηση πραγματοποιείται τηλεφωνικώς. Εάν 
προτιμάτε μια βιντεοκλήση, αυτό είναι επίσης 
δυνατό.

Σε ποια γλώσσα παρέχεται η συμβουλευτική;
Η τηλεφωνική συμβουλευτική πραγματοποιείται 
στα γερμανικά. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε από 
κάποιον να σας βοηθήσει μεταφράζοντας κατά τη 
συνομιλία.

Χρειάζεται να κλείσω ραντεβού εκ των προτέρων;
Όχι. Απλώς καλέστε τον παραπάνω αριθμό 
τηλεφώνου εντός των ωρών παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής. Εάν ο κ. Neo Argiropoulos 
βρίσκεται σε άλλη κλήση, μπορείτε να αφήσετε τον 
αριθμό τηλεφώνου και το όνομά σας και θα σας 
καλέσει εκείνος.

Πόση ώρα διαρκεί η συμβουλευτική;
Δεν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια. Ο κ. Neo 
Argiropoulos θα αφιερώσει όσο χρόνο χρειάζεστε.

Ο μεγάλος φόρτος εργασίας, η αντικατάσταση των ασθενούντων συναδέλφων, οι συγκρούσεις, οι ειδήσεις για τον πόλεμο και 
τις διάφορες καταστροφές στον κόσμο ή τα προβλήματα στην οικογένεια — όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν άγχος, πίεση 
και να σας κάνουν να αρρωστήσετε. Η Vebego θέλει να σας βοηθήσει να παραμείνετε ψυχικά υγιείς. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο προσφέρουμε τηλεφωνικές υπηρεσίες συμβουλευτικής σε συνεργασία με την υγειονομική υπηρεσία εργασίας της 
TÜV Rheinland (AMD TÜV).
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Όταν η εργασία ή η ζωή γίνεται πολύ αγχωτική 
— Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους 
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Υπηρεσίες κοινωνικής συμβουλευτικής με την AMD TÜV



Από τον Ιανουάριο, η hectas και ο όμιλος Servico δραστηριοποιούνται από κοινού ως Vebego. Μόλις 
παραδόθηκαν τα πρώτα εταιρικά μας αυτοκίνητα με το σχέδιο της Vebego στους εργαζόμενους του 
τμήματος Υπηρεσιών Ασφάλειας. Το σχέδιο είναι σύγχρονο και πολύχρωμο – πραγματικό στολίδι στους 
δρόμους της Γερμανίας.

Μετάβαση προς τη Vebego 

Νέος στόλος αυτοκινήτων σε κυκλοφορία 

Η διοίκηση στο Ντίνσλακεν λέει 
ευχαριστώ!

Τεύχος 1 / 2023 Hi!

Σε μια συνάντηση στο TOPGOLF στο Ομπερχάουζεν, 
οι Holger Feldker*, André Dölken** και Ha-
rald Uchtmann*** ευχαρίστησαν όλους τους 
εργαζόμενους των διοικήσεων των Servico FM, 
Hago FM και Servico HDG στο Ντίνσλακεν και του 
υποκαταστήματος της Hago στο Ντίσελντορφ. 
«Το προηγούμενο έτος ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
η αναδιάρθρωση κατά τη διάρκεια της εταιρικής 
συγχώνευσης ήταν πολύ απαιτητική για όλους 
τους εργαζόμενους», ανέφερε ο André Dölken. 
«Για τον λόγο αυτό θελήσαμε να βρεθούμε σε ένα 
χαλαρωτικό περιβάλλον – να πούμε ευχαριστώ, να 
φάμε μαζί, να πιούμε μαζί, να διασκεδάσουμε». 

Τα γήπεδα γκολφ ήταν κλεισμένα για συνολικά 
τέσσερις ώρες για την 24μελή ομάδα. Αφού όλοι 
επιδόθηκαν σκληρά για δύο ώρες στα «χωράφια», 
μερίμνησαν για τη σωματική τους ευεξία και 
συνομίλησαν μεταξύ τους μέσα σε μια χαλαρωτική 
ατμόσφαιρα.

*Γενικός Διευθυντής της Vebego και Διευθύνων 
Σύμβουλος των Servico FM, Hago FM και HCS FM
**Περιφερειακός διευθυντής Δυτικού Τομέα II της 
Vebego και Διευθύνων Σύμβουλος της Servico FM
***Διευθύνων Σύμβουλος της Servico HDG

Το σημείο επαφής σας με τη συντακτική 
ομάδα του Hi!:

Vebego Facility Services  
Iris le Claire 
Konsumstr. 45, 42285 Wuppertal 
+49 202 94794395 
iris.leclaire@vebego.de

Ακολουθήστε τη Vebego 
Germany στο Instagram και το 
Facebook και κάντε καλό
Γνωρίζετε ήδη τα νέα μας κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης; Η Servico και 
η hectas είναι στο Instagram, το Face-
book και το LinkedIn από κοινού ως Ve-
bego Deutschland από τον Ιανουάριο. 

Διαγωνισμοί και Νέα 
Ακολουθήστε μας για να μη 
χάνετε κανένα νέο από τη Vebego. 
Μοιραζόμαστε ιστορίες από την 
περιοχή σας και τις εγκαταστάσεις 
στις οποίες εργάζεστε στο Facebook 
και το Instagram και παρουσιάζουμε 
συναδέλφους από όλη τη Γερμανία. 
Παράλληλα, σας δίνεται πάντα 
η ευκαιρία να λάβετε μέρος σε 
συναρπαστικούς διαγωνισμούς.

5 ευρώ για κάθε νέο follower 
δωρίζονται στα Παιδικά Χωριά SOS
Ακολουθήστε μας τώρα και κάντε 
ταυτόχρονα καλό: Για κάθε νέο follower 
στο Facebook και το Instagram κατά το 
χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου 
έως τις 9 Απριλίου 2023, θα δωρίσουμε 
5 ευρώ στα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο κωδικός QR θα σας μεταφέρει στα 
προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:

 

Πώς σας φαίνεται το νέο μας σχέδιο; Έχετε δει κάποιο από τα αυτοκίνητά μας με το σχέδιο της Vebego από 
κοντά;

Πρόσθετα νέα εν συντομία


