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Ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού της AIG 

 

ΑΘΗΝΑ, 21 Απριλίου 2015 – Η AIG συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό της, 

µέσα από τη δηµιουργία ελκυστικών ευκαιριών επαγγελµατικής εξέλιξης αλλά και νέων 

θέσεων εργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει την ανάληψη διευρυµένων καθηκόντων για 8 

εργαζοµένους σε επίπεδο Περιφέρειας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής 

(EMEA), αλλά και της Ζώνης Νότιας Ευρώπης, η οποία περιλαµβάνει την Ελλάδα, την 

Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, το Ισραήλ την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία. 

Συγκεκριµένα, διευρυµένα καθήκοντα ανέλαβαν οι: 

• ∆όµνα Αναστασιάδου, Head of Marketing & Communications, South Zone 

• Κώστας Βούλγαρης, Financial Institutions Product Leader, South Zone  

• Μαρία Καζαµία, Associate General Counsel, Head of South Zone 

• Σωτηρία Μαράκη, Head of Personal Property, South Zone 

• Αντώνης Παπαδόπουλος, Head of Sales, South Zone 

• Θανάσης Πετρόπουλος, EMEA Auto Underwriting Head 

• Στέφανος Στεφανίδης, Head of Financial Planning and Analysis, South Zone 

• Θεανώ Τελωνιάτη, Large Limit Underwriter, Property, South Zone 

 

Παράλληλα, η AIG ανακοινώνει την πρόσληψη τριών νέων στελεχών στις εξής θέσεις: 

Ειρήνη ∆ραβίλλα – Head of Country Customer Insight: H οµάδα του Customer Insight έχει 

ως στόχο να δώσει στην εταιρία µια καλύτερη και πιο σφαιρική εικόνα των καταναλωτών, των 

αναγκών και της συµπεριφοράς τους. Τον ρόλο του επικεφαλής του Customer Insight στην 

Ελλάδα ανέλαβε η κυρία Ειρήνη ∆ραβίλλα, µε µακρά εµπειρία στον τοµέα της έρευνας. Πριν 

την AIG εργαζόταν στην British American Tobacco όπου ασκούσε καθήκοντα Insights 

Research Manager, Greece, Malta, Cyrpus & Israel. Έχει σπουδάσει Business Administration 

– Marketing στο Deree και είναι κάτοχος MBA από το Alba Graduate School. 

Ιωάννα Σπύρογλου – Senior Project Manager, Transformation Services: Η οµάδα του 

Transformation Services έχει ως στόχο τη µελέτη, τον σχεδιασµό και υλοποίηση σηµαντικών 

έργων που συνεισφέρουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών αλλά 

και την εύρυθµη λειτουργία της εταιρίας. Καθήκοντα επικεφαλής του τµήµατος αυτού για την 

Ελλάδα και την Κύπρο ανέλαβε η κυρία Ιωάννα Σπύρογλου, προερχόµενη από την Pepsico, 

στην οποία ασκούσε καθήκοντα Project Manager του τµήµατος Business Information and 

Solutions, συµµετέχοντας σε ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσµια έργα της εταιρίας. Η κα 

Σπύρογλου είναι απόφοιτος του Τµήµατος Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών µε ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα, ενώ έχει ολοκληρώσει το Harvard 

Manager Mentor Program στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. 
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Μάνος Χειράκης – Head of Direct Marketing: Καθήκοντα επικεφαλής του Τµήµατος Direct 

Marketing ανέλαβε ο κύριος Μάνος Χειράκης, µε αξιοσηµείωτη πορεία στον ασφαλιστικό 

κλάδο και συγκεκριµένα στην ΝΝ και την International Life, µε πεδία ευθύνης το marketing, το 

bancassurance και το product development. Με µεγάλη εµπειρία ως manager τµηµάτων call 

center, customer service, training, leads generation & campaign, θα αναλάβει την περαιτέρω 

ανάπτυξη της AIG στα εναλλακτικά κανάλια διανοµής. Είναι κάτοχος BA (Hons) σε 

International Business Administration από το Northumbria University και MSc στο Marketing 

and Product Management από το Cranfield University.  

Ο κος Giuseppe Zorgno, Country Manager Greece and Cyprus, σχολίασε σχετικά: «Η AIG 

αλλάζει, γίνεται µια καλύτερη εταιρία, µε στόχο να εξυπηρετήσει καλύτερα συνεργάτες και 

ασφαλισµένους. Κινητήρια δύναµη γι’ αυτή την αλλαγή είναι οι άνθρωποί της. Με τις 

πρόσφατες αλλαγές στη δοµή µας αναδείχθηκαν τα ταλέντα, η τεχνογνωσία και οι δεξιότητες 

πολλών εργαζοµένων µας σε επίπεδο Περιφέρειας ΕΜΕΑ αλλά και Ζώνης Νότιας Ευρώπης. 

Παράλληλα, έχουµε τη χαρά να υποδεχθούµε τρία ιδιαίτερα ικανά στελέχη της αγοράς σε 

καίριες θέσεις για την εταιρία. Είµαι σίγουρος πως όλοι οι συνάδελφοι θα προσφέρουν τα 

µέγιστα στην εταιρία και την αγορά µας στους νέους τους ρόλους.» 

 

Σχετικά µε την AIG: 

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που 

εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν 

επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών 

ασφαλίσεων παγκοσµίως. Επιπλέον,  οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής 

και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του 

Τόκυο. Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό 

αλλά και ένα βραβευµένο εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που µετρά πολλές δεκαετίες.  

 

H AIG είναι η εµπορική ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc. που καλύπτει 

τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις 

του οµίλου American International Group, Inc. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε 

το site µας στη διεύθυνση www.aig.com.gr.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από 

θυγατρικές εταιρίες του οµίλου American International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται 

από την AIG Europe Limited.  

 


