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Εταιρική Coach / Σύμβουλος Ανάπτυξης
Επαγγελματίας με 25 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία και ηγεσία αποτελεσματικών ομάδων, στη
διευκόλυνση και διαχείριση της αλλαγής και στο coaching. Είναι πάντα προσανατολισμένη στο
αποτέλεσμα δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες. Μέσω της ικανότητας
της να επικοινωνεί αποτελεσματικά και βασισμένη στην αφαιρετική της σκέψη έχει αναπτύξει
επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλαπλές νέες και διαφορετικές αγορές, αρχικά σαν στέλεχος και
στη συνέχεια σαν επιχειρηματίας.
Δημιούργησε τη δική της επιχείρηση βασισμένη σε πολύπλευρη στρατηγική, την ανέπτυξε, την έκανε
γνωστή και βιώσιμη μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Εργάστηκε σαν ελεύθερη
επαγγελματίας και υλοποίησε έργα σε ποικιλία τομέων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών
της. Βραβεύτηκε από την Hewlett-Packard με τη διάκριση «HP Achievers Club» για την κορυφαία της
απόδοση στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Στην αρχή της καριέρας της πρωτοπόρησε στον σχεδιασμό
και στην υλοποίηση δικτύων στην Ελλάδα.

Κύριες Δεξιότητες
 Διοίκηση και ανάπτυξη
ανθρώπων μέσω Coaching
 Δημιουργικότητα και
καινοτομία
 Συναισθηματική νοημοσύνη
 Πνευματική ευρύτητα
 Ενεργητική ακρόαση
 Ευελιξία, προσαρμοστικότητα

 Θετική σκέψη
 Δημιουργία σχέσεων
εμπιστοσύνης
 Στρατηγικός σχεδιασμός
 Υλοποίηση και διαχείριση
επιχειρηματικών αλλαγών
 Επιχειρηματική ανάπτυξη

 Δια-τμηματική επικοινωνία
 Προσανατολισμός στον
πελάτη
 Καινοτομία στην ηγεσία και
στη διοίκηση των
ανθρώπων
 Προσλήψεις και
εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

FLYA CONSULTING, ΑΘΗΝΑ

2010–Σήμερα

(Συμβουλευτική Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης)

Ιδρύτρια & Διευθύντρια
Εταιρική Coach / Σύμβουλος Ανάπτυξης
Συνεδρίες συμβουλευτικής και coaching στο ιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύονται με ιδιώτες
πελάτες θέματα επίτευξης αλλαγών στην καριέρα, στις επαγγελματικές, φιλικές, και
οικογενειακές σχέσεις και άλλα θέματα προσωπικής ανάπτυξης.
Συνεδρίες εταιρικού coaching με στελέχη επιχειρήσεων ή/και οργανισμών όπου δουλεύονται
θέματα ενδυνάμωσης δεξιοτήτων ηγεσίας, αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, διαχείρισης,
συνεργατικών σχέσεων και διερεύνησης ευκαιριών ανάπτυξης της καριέρας τους μέσα στον
οργανισμό.
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαίδευσης στελεχών σε θέματα: διαχείρισης στρες και χρόνου,
δεξιοτήτων παρουσιάσεων, δεξιοτήτων πωλήσεων για μηχανικούς, επικοινωνίας και
αποτελεσματικών συσκέψεων, βασικών δεξιοτήτων διοίκησης, δεξιοτήτων coaching για
υπεύθυνους τμημάτων και διευθυντές, δεξιοτήτων νευρο-γλωσσικού προγραμματισμού στις
πωλήσεις, κλπ, Τα προγράμματα αυτά τροποποιούνται ή σχεδιάζονται από την αρχή ανάλογα με
τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
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Ανάληψη για λογαριασμό του πελάτη έργων προσλήψεων προσωπικού, ώστε να επιλέγεται ο πιο
ταιριαστός υποψήφιος για μια θέση σε μια επιχείρηση και να συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων της.
Εμπορική δραστηριότητα και προσαρμογή επιχειρηματικού πλάνου και ανάπτυξης της FLYA
Consulting (αγορές, υπηρεσίες, πελάτες-στόχος, προωθητικές ενέργειες, συνεργασίες κλπ)
Κύρια έργα:
 Επιμόρφωση απόφοιτων ΑΕΙ στη δημιουργία του προσωπικού τους πλάνου ανάπτυξης με στόχο
την ανεύρεση θέσης εργασίας σε επιχείρηση.
 Εκπαίδευση στελεχών πολυεθνικών εταιριών και ομίλων σε βασικές δεξιότητες διοίκησης, σε
δεξιότητες coaching, σε ενδο-εταιρική δια-τμηματική συνεργασία για επίτευξη των στόχων της
εταιρίας.
 Αξιολόγηση προσωπικού εμπορικής διεύθυνσης πολυεθνικής εταιρίας πληροφορικής με στόχο την
ανάπτυξή τους (σε 4 χώρες).
 Coaching και mentoring ιδιοκτήτη νέας επιχείρησης καινοτόμων υπηρεσιών με στόχο τη
δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά και πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού.
 Εκπαίδευση της διοικητικής ομάδας πελάτη στην μετατροπή των συσκέψεων τους σε εργαλεία
λήψης αποφάσεων, στον προσδιορισμό των δυνατών σημείων του οργανισμού και εκείνων που
χρήζουν βελτίωσης και στην ενδυνάμωση των ηγετικών τους δεξιοτήτων.
 Διαχείριση έργου υλοποίησης νέων διαδικασιών και υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού σε
πολυεθνική.
 Υποστήριξη Γενικού Διευθυντή ελληνικής εταιρίας στην πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για
ανάπτυξη του υποκαταστήματος της εταιρίας.
 Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου για τη δημιουργία νέας υπηρεσίας ΤΠΥ και διείσδυσης σε
κάθετη αγορά.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ – COACH & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ

2003-2010

Συνεδρίες συμβουλευτικής και coaching στο ιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύονται με ιδιώτες
πελάτες θέματα επίτευξης αλλαγών στην καριέρα, στις επαγγελματικές, φιλικές, και οικογενειακές
σχέσεις και άλλα θέματα προσωπικής ανάπτυξης.
2005-2008
Κύρια έργα:
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2009-2010
Ειδική Συνεργάτιδα Υπουργού σε θέματα Πληροφορικής
Αξιολόγηση υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων και προτάσεις εναλλακτικών λύσεων για τα
τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΕΣΠΑ για την Ψηφιακή Σύγκλιση). Συμβόλαιο 10 μηνών.
 SCAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2009
Μεταβατική Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναδιοργάνωση και διοίκηση της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρίας, με αποτέλεσμα
την σημαντική αύξηση παραγωγικότητας και την ικανοποίηση των πελατών. Συμβόλαιο 10 μηνών.



 Αξιολόγηση και αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και των θέσεων εργασίας της διεύθυνσης.
 Δημιουργία νέου λειτουργικού μοντέλου και πρόσληψη νέου προσωπικού με αποτέλεσμα την αύξηση της
παραγωγικότητας
 Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων διαδικασιών και εργαλείων τα οποία βελτίωσαν την επικοινωνία και τη
συνεργασία
SAP ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2007-2008

Υπεύθυνη Ομάδας Προσλήψεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής
Απομακρυσμένη καθοδήγηση πολυεθνικής ομάδας στελεχών προσλήψεων με στόχο την έγκαιρη
και εντός προϋπολογισμού πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων για κάθε οργανισμό της
επιχείρησης. Συμβόλαιο 22 μηνών.
 Εκτέλεση Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων για τις 30 χώρες της περιοχής των οποίων η λειτουργία γίνεται μέσω
12 θυγατρικών.
 Πρόσληψη για 30 θέσεις εργασίας στην περιοχή (καθορισμός απαιτήσεων, εξεύρεση βιογραφικών, προεπιλογή, επιλογή, κλείσιμο).
 Διαχείριση των δραστηριοτήτων προσλήψεων της περιοχής (165 προσλήψεις) και επίτευξη στόχων
προσλήψεων.
 Απομακρυσμένη διοίκηση ομάδας 4 στελεχών προσλήψεων που εργάζονταν στην Αυστρία, στη Ρουμανία,
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ισραήλ.
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 ISON PSYCHOMETRICA
2005-2006
Σύμβουλος Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και focus group καθώς και έργων επανατοποθέτησης στην
εργασία (outplacement).

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σύμβουλος Πληροφορικής
Παρακολούθηση και παρεμβάσεις στην υλοποίηση έργων πληροφορικής

HEWLETT-PACKARD HELLAS Α.Ε. ΑΘΗΝΑ,

2003–2004

2000-2002

(Εταιρία Πληροφορικής)

Διευθύντρια Πωλήσεων Υπηρεσιών
2002
Υπεύθυνη για την ομάδα πωλήσεων υπηρεσιών
 Ενοποίηση του τμήματος μετά τη συγχώνευση HP-Compaq και άμεση δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 Υποστήριξη της παραγωγικότητας κατά την περίοδο μετά τη συγχώνευση
 Επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης και μετά από αυτήν
 Παραμονή στο νέο οργανισμό όλων των εργαζομένων
Διευθύντρια Πωλήσεων Λογισμικού
2000-2002
Επιτυχημένη ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας λογισμικού στην Ελληνική και Κυπριακή
αγορά.
 Διπλασιασμός τζίρου λογισμικού (από 1.000.000$ σε 2.000.000$) σε 1 χρόνο
 Καινοτόμες διαδικασίες marketing activities με αποτέλεσμα να γίνουν γρήγορα γνωστά τα
προϊόντα
 Δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργασιών
 Καινοτομία στην απομακρυσμένη διοίκηση διεθνούς ομάδας με αποτέλεσμα την επίτευξη
μεγαλύτερου αποτελέσματος σε σχέση με το στόχο
 Διάκριση «HP Achievers Club» για την κορυφαία της απόδοση (Top Performer)

ALCATEL Α.Ε. ΑΘΗΝΑ

1999-2000

(Εταιρία Τηλεπικοινωνιών )

Ως Διευθύντρια Πωλήσεων προϊόντων δικτύων δεδομένων, προώθησε τη θέση της εταιρίας ως προς
τη νέα αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιούργησε νέο πελατολόγιο.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ALTEC, ΑΘΗΝΑ

1996-1999

(Εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

Ως Διευθύντρια Τμήματος Δικτύων (1996-1998) δημιούργησε και ανέπτυξε νέα επιχειρηματική
δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και δικτύων μέσω
συνεργατών.. Ως Διευθύντρια Πωλήσεων Δημόσιου και Ακαδημαϊκού τομέα δημιούργησε και
ανέπτυξε τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτόν το πελατολόγιο.

HITEC Α.Ε., ΑΘΗΝΑ

1994-1996

(Εταιρία ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής)

Δημιούργησε και ανέπτυξε τη νέα δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα των δικτυακών λύσεων ως
Υπεύθυνη τμήματος Δικτύων & Επικοινωνιών. Προσέλαβε νέο προσωπικό, Σχεδίασε ολοκληρωμένες
λύσεις δικτύων, επέβλεψε την εγκατάσταση νέων και τη συντήρηση υπαρχόντων δικτύων, υποστήριξε
τις πωλήσεις νέων λύσεων, εκπαίδευσε προσωπικό και πελάτες στις τεχνολογίες και χρήση δικτύων.

PANAFON Α.Ε., ΑΘΗΝΑ

1993

(Ελληνικό υποκατάστημα Vodafone Telecommunications)

Ως Senior Μηχανικός Δικτύων Δεδομένων, σχεδίασε, παραμετροποίησε και υλοποίησε το δίκτυο
δεδομένων της νέας εταιρείας (τοπικό, ευρείας περιοχής, πολλαπλών πρωτοκόλλων)
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ALGOSYSTEMS Α.Ε, ΑΘΗΝΑ

1990-1993

(Εταιρία ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών)

Πρωτοπόρησε στο σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων πανελλαδικά. Εργάστηκε ως Μηχανικός
Δικτύων, Product Manager, Project Manager και Εκπαιδεύτρια σε τεχνολογίες δικτύων. Μερικά έργα
που υλοποίησε ήταν στους πελάτες: Εθνικό Κτηματολόγιο Κύπρου, Εθνικό Κέντρο Ερευνών
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Πρακτική Άσκηση: ΕΛΚΑΜ Ηλεκτρονική ΕΠΕ, Εθνικός Αερολιμένας Κέρκυρας, ΕΛΓΕΓΑ ΑΕ 1984,1985,1990

Εκπαίδευση
 Ανοικτό Πανεπιστήμιο (UK): Πτυχίο - BSc (Honours) Ψυχολογίας
 Πανεπιστήμιο Paris VI – Pierre et Marie Curie:
Μεταπτυχιακό (D.E.S.S.) Τηλεπληροφορικής
 Πανεπιστήμιο Paris XI – Orsay: Πτυχίο (Maîtrise) Πληροφορικής
 ΤΕΙ Πειραιά:
Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού

(2004)
(1990)
(1989)
(1985)

Πιστοποιήσεις






Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στο Εταιρικό Coaching
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

(2016)
(2008)
(2007)
(2007)

Εγγραφή σε Συλλόγους






Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (HCA-EMCC Ελλάδας),
Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (BPS)
Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής
Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (ΕΔΕΠ-HePIS)

Γλώσσες
Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (πολύ καλά), Γαλλικά (πολύ καλά) , Ιταλικά (καλά)
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