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Ονειρευόμαστε μια Ελλάδα
όπου όλοι οι νέοι
θα επιλέγουν συνειδητά
την επαγγελματική τους πορεία
και θα είναι εφοδιασμένοι
με τις απαραίτητες δεξιότητες
για την επιτυχία τους σε αυτήν.

Καλωσήρθατε!
Εάν αναζητήσει κανείς τις ρίζες του Job Fair
Athens, θα φτάσει μέχρι το 2011 και θα
συναντήσει μια εκδήλωση εντελώς
διαφορετική
από
τη
σημερινή.
Επιστρέφοντας στο σήμερα, θα δει μια
διοργάνωση - θεσμό, η οποία αποτελεί τη
μεγαλύτερη φοιτητική και εθελοντική
πρωτοβουλία στον τομέα της αγοράς
εργασίας πανελλαδικά.
Με βασικό στόχο τη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ πανεπιστημίου και
αγοράς εργασίας, το Job Fair Athens
επιστρέφει για 8η χρονιά, δίνοντας σε
φοιτητές
και
νέους
αποφοίτους
πολυτεχνικών,
τεχνολογικών
και
οικονομικών σχολών τη δυνατότητα να
καθορίζουν οι ίδιοι την πορεία της καριέρας
τους.
Συνολικά, το Job Fair Athens έχει
φιλοξενήσει 182 μοναδικές εταιρείες,
startups και φορείς και 10.700 επισκέπτες,
ενώ ετησίως πραγματοποιούνται πάνω από
1000 συνεντεύξεις στα πλαίσιά του. Η βάση
βιογραφικών της διοργάνωσης μετρά πάνω
από 1400 βιογραφικά ετηρίως, δίνοντας σε
νέους τη δυνατότητα
ακόμα και να
διεκδικήσουν τη θέση εργασίας που
ονειρεύονται.
Η ιδιαιτερότητα του Job Fair Athens έγκειται
στην προσέγγιση του θέματος της αγοράς
εργασίας: συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο project, με αποκορύφωμα
την κεντρική διημερίδα καριέρας.
Φέτος συγκεντρώνει 57 από τις
μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές
εταιρείες και startups στο Ζάππειο Μέγαρο,

έτοιμες να ενημερώσουν τους επισκέπτες
για τις απαιτήσεις τους από τους
υποψηφίους της αγοράς εργασίας, αλλά και
για τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας σε
αυτές.
Προηγουμένως, οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 4 Side Events,
τα οποία αποτελούν προπαρασκευαστικές
εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, με στόχο την
ενημέρωση, σωστή καθοδήγηση και
προετοιμασία των συμμετεχόντων όσον
αφορά σε επιμέρους ζητήματα σχετικά με
την αγορά εργασίας, την ακαδημαϊκή
πορεία, την επιχειρηματικότητα και τις
αναγκαίες δεξιότητες για μια επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και την
ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα του
χώρου.
Μετά την κεντρική εκδήλωση, ακολουθούν
τα Behind the Scenes, δηλαδή επισκέψεις
στις
εγκαταστάσεις
συνεργαζόμενων
εταιρειών,
που
παρέχουν
στους
συμμετέχοντες
τη
δυνατότητα
να
παρακολουθήσουν εκ των έσω τη
λειτουργία μιας μεγάλης εταιρείας. Στην ίδια
φιλοσοφία διοργανώνεται για πρώτη φορά
το Exclusive Academy, μια αποκλειστική
υπηρεσία των 2 Platinum υποστηρικτών,
που απευθύνεται σε περιορισμένους
επισκέπτες. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε παρακάτω, αλλά και στα info points
της εκδήλωσης.
Η ομάδα του Job Fair Athens 2019 σας
καλωσορίζει στην φετινή εκδήλωση και
εύχεται να αποτελέσει μια άκρως
εποικοδομητική και ωφέλιμη εμπειρία!
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Σίλβια Βλάχου
Logistics Coordinator

Είμαι η Σίλβια και είμαι τελειόφοιτη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο
ανακάλυψα το Job Fair Athens και αποφάσισα να συμμετέχω εθελοντικά σε
αυτό. Μετά από 5 μήνες δουλειάς ήξερα ότι θέλω να είμαι μέρος του και την
επόμενη χρονιά. Ήξερα ότι θέλω να ξαναζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία, να
αναπτυχθώ, να γνωρίσω και άλλους υπέροχους ανθρώπους που
δουλεύουν με πάθος για τα όνειρα τους και να ξαναδώ νέους ανθρώπους
χαρούμενους επειδή είναι πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των
στόχων τους.
Έτσι λοιπόν μερικούς μήνες μετά, αν και αρχικά με πολλές επιφυλάξεις,
δήλωσα για τη θέση του Logistics Coordinator, ώστε να κάνω την εκδήλωση
που θα ήθελα να δω ως επισκέπτης. Παρά τους 6 μήνες πολλής δουλειάς
και ξενυχτιών μπορώ να πω ότι αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα
δήλωνα ξανά γι’ αυτή τη θέση και μάλιστα χωρίς δεύτερη σκέψη! Θα είμαι
πάντα ευγνώμων στο JFA19 για τους ανθρώπους που γνώρισα, αλλά και
γιατί μέσα από αυτό άνοιξαν οι ορίζοντές μου, κατάλαβα ότι μπορώ να
ασχοληθώ και με άλλα αντικείμενα, εξελίχθηκα και πίστεψα περισσότερο στις
ικανότητες μου.
Ελπίζω η προσπάθεια όλων μας να βοηθήσει και εσένα να πετύχεις τους
στόχους σου, να μη φοβάσαι να κυνηγήσεις τα όνειρα σου όσο άπιαστα
και αν φαίνονται και να καταλάβεις ότι το μέλλον σου το δημιουργείς εσύ!

Με λένε Εύη Ουζουνίδου και είμαι τελειόφοιτη της σχολής Χημικών
Μηχανικών στο ΕΜΠ. Η σχέση μου με τον εθελοντισμό ξεκίνησε πριν
2 χρόνια όταν διαπίστωσα πως ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούργιο
στη ζωή μου, κάτι πιο δημιουργικό καθώς η σχολή και οι βόλτες
πλέον δεν με κάλυπταν. Έτσι ανακάλυψα το Job Fair Athens και ,αν
και δεν συνηθίζω να το λέω, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που
έκανα μέχρι στιγμής στη ζωή μου. Μόλις έκλεισε ο κύκλος του JFA18
αναλογιζόμενη πόσα που προσέφερε η όλη εμπειρία πήρα την
απόφαση να ασχοληθώ ξανά φέτος ,παρά την πίεση του πτυχίου
που πλησιάζει, αναλαμβάνοντας περισσότερες ευθύνες. Για αυτό
τον λόγο βρίσκεται λοιπόν η φωτογραφία μου σε αυτή την σελίδα.
Μέσα από το Job Fair Athens 2019 δοκίμασα τον εαυτό μου,
πίστεψα περισσότερο στις δυνατότητες μου, έμαθα από άλλους
ανθρώπους και πέρασα καλά. Παρά τα ξενύχτια, τις ώρες που
αφιερώσαμε όλοι μας σε αυτήν την προσπάθεια, τα πράγματα που
αφήσαμε για λίγους μήνες πίσω μας, τώρα που έφτασε στο τέλος
της αυτή η εμπειρία συνειδητοποιώ ότι θα το έκανα όλο απ’ την
αρχή ξανά και ξανά!
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Εύη Ουζουνίδου
Fundraising Coordinator

Είμαι η Ειρήνη και είμαι τριτοετής φοιτήτρια του τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ και αν με
ρωτούσες πριν ένα χρόνο να γράψω ένα κείμενο για τον εαυτό
μου θα σου απαντούσα πως δεν θα χρειαστεί και πως “δεν
είμαι εγώ για αυτά”.
Από το Job Fair Athens, λοιπόν, κέρδισα να ανήκω και εγώ σε
“αυτά”. Μέσω αυτής της ομάδας κατάφερα να πετύχω πολλά
από τα όνειρά μου που, προηγουμένως, δεν πίστευα πως
μπορώ να καταφέρω. Έμαθα να βάζω στόχους πέρα από
εμένα και να τους καταφέρνω, όμως, πάνω από όλα έμαθα να
περιτριγυρίζομαι από άτομα με πάθος για αυτό που κάνουν,
με ενέργεια και αγάπη για το όραμα που θέλουν να
υπηρετήσουν.
Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχα αναλάβει τόσο την
ομάδα του Delegate Experience, όσο και των Human
Resources (γιατί ένας τομέας δεν είναι ποτέ αρκετός). Για αυτόν
τον λόγο, με τη σειρά μου, θέλω μέσα από τον ρόλο μου, οι
επισκέπτες μας αλλά και οι εθελοντές μας να δουν ό,τι βλέπω
και εγώ στο Job Fair Athens και να αποκομίσουν όσα
ονειρεύονται για τον εαυτό τους
Ελπίζω, λοιπόν, και εσύ που ήρθες σήμερα στο Job Fair Athens
και διαβάζεις αυτό το κείμενο να βρήκες την δύναμη και το
θάρρος να κάνεις ένα ακόμη βήμα για να πετύχεις τα όνειρά
σου, να κατάλαβες πως το μέλλον είναι στο χέρι σου και να
αντιλήφθηκες για ποιον λόγο όλοι εμείς είμαστε περήφανοι
που σε βοηθήσαμε.

Δημήτρης Φειδάνογλου
Public Relations Coordinator

Ειρήνη Πυτιανού
Delegate Experience &
Human Resources
Coordinator

Σε μια συζήτηση που είχαμε οι 4 μας, λέγαμε πώς
φανταζόμασταν ο ένας τον άλλον στα επόμενα χρόνια. Τα
κορίτσια απάντησαν ομόφωνα ότι με φαντάζονται σε έναν
μεγάλο χώρο γεμάτο κόσμο και να πηγαινοέρχομαι με ένα
ακουστικό στο αυτί. Κάπως έτσι λοιπόν με γνωρίζετε και εσείς
σήμερα.
Όταν ξεκίνησα πριν τρία χρόνια να σπουδάζω στο τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, οι γονείς μου μάλλον περίμεναν να με δουν σε
κάποια πρεσβεία ή στον ΟΗΕ. Συμμετέχοντας όμως σε
εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες, γεννήθηκε η αγάπη μου
για την επικοινωνία, το marketing και τη διαφήμιση.
Εστιάζοντας, λοιπόν, σε αυτόν τον κλάδο, επενδύω όλο μου το
πάθος και την αγάπη στο Job Fair Athens 2019 εδώ και 6.5
μήνες, διεκπεραιώνοντας τις επικοινωνιακές δραστηριότητες
της διοργάνωσης και την προώθηση των δράσεών της. Και
μπορώ και εγώ με τη σειρά μου να με φανταστώ σε αυτόν τον
χώρο και στο μέλλον, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα με
στερηθεί ο ΟΗΕ - και του ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά.
Εάν κρατήσω ένα πράγμα από το Job Fair Athens, θα είναι
πως ο κόπος και η προσπάθεια όλης της ομάδας όλο αυτό το
διάστημα είναι ο λόγος που ήρθες εδώ σήμερα, που βελτίωσες
το βιογραφικό σου, που ανακάλυψες τι θέλεις να κάνεις μετά
το πτυχίο ή που βρήκες τη δουλειά των ονείρων σου. Και
μπορώ να πω με σιγουριά πως είναι αυτό για το οποίο είμαι
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο περήφανος σήμερα.
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Ομάδες Fund Raising
FR1

Γιώργος Κόκορης-Κόγιας
Σταμάτης Αλεξανδρόπουλος
Κωνσταντίνος Χιώτης
Γιάννης Καλογερόπουλος
Μιχαέλα Κουργιτάκου
Χριστίνα Ζαχαράκη-Ρήγα
Χριστίνα Ζαχαρία
Στέλλα Ζάρα

FR2

Ορέστης Χατζηλάμπος
Θεοδώρα Κρεμμύδα
Αγγελική-Ζωή Βέλλιου
Ιωάννα Καλιούπη
Χρήστος Δελησάββας
Γεώργιος Αλεβίζος

FR4

Αλεξάνδρα Σταυριανίδη
Μαρία Καλαμάκη
Γιώργος Διμάκος
Ιωσηφίνα Αμοιραδάκη
Ελένη Μαυρογονάτου
Ελένη Καριοφύλλη

FR3

Κατερίνα Κρυπωτού
Αλέξανδρος Ζίου
Ζωή Δρακοπούλου
Χρήστος Κούγιας
Ελένη Καρακίτσου
Κωνσταντίνος Τσίννας
Μαρία Ράκκα
Κατερίνα Τζενετοπούλου

FR5

Κατερίνα Κρυπωτού
Ελένη Ελπίδα Καψάλη
Ρολάνδος Αλέξανδρος Ποταμιάς
Αναστάσιος Παπαζαφειρόπουλος
Μαρίνα Κονταλέξη
Πάνος Παπαχρήστου

Ομάδες Public Relations
Media Sponsors

Γιωργός Πλασκασοβίτης
Δήμητρα Παπακώστα
Γαρυφαλλιά Κουτζή
Βάσια Χριστοδούλου
Κατερίνα Σαλονίκα
Σταυρουλα Βελλιου
Ειρηναίος Μουτσογκλάβα
Ερωφίλη Σμυρνιωτάκη
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Web Marketing

Μυρτώ Πλεμμένου
Κατερίνα Κοπανίδη
Απόστολος Σουφλής-Ρίγας
Θεοδώρα Τσεκούρα
Μαρία Καρατζογλίδη

Live Promotions

Γιώργος Βέρδη
Κάλια Κωνσταντίνου
Τάνια Λιβανού
Χρήστος Καραβασίλης
Νικήτας Καλαϊδόπουλος
Ιωάννα Γιαννίκου

Content Creators

Λυδία Λέκκα
Στέλιος Ζησιάδης
Άρτεμις Πυλαρινού
Ουρανία Καλογεροπούλου
Αγγελική Ρηγοπούλου
Άγγελος Ζορμπάς

Ομάδες Delegate Experience
Main Event Projects

Side Events

Κωνσταντίνος Πυθαρούλιος
Αλίκη Αργυρού Παππά
Άννα Λουκανάρη
Ευαγγελία Τσαρούχα
Μαριάνα Κλεμπετσάνη
Δανάη Μπρίλλη
Ζωή Λόη
Στέλιος Νικολής
Παναγιώτης Μισιρλής

Ανθή Μποζίκη
Μάγδα Τσόχα
Ήλια-Δανάη Τσιγκρή
Κωνσταντίνα Καράμπαλη
Αθηνά Σαραντοπούλου
Χρυσαυγη-Μαρια Ιωαννιδη
Δέσποινα Βαρδουνιωτη

Ομάδες Human Resources
Trainings & Activities
Σήλια Μαροπάκη
Λυδία Παρλαβαντζα
Γεωργία Ζωή Μιχάλη
Δημητρης Χατζης
Μαρια Χιωτέλη
Αγγελική Μπογιαντζή
Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Team Coaches
Μυρτώ Πούλου
Εύα Χίου-Χαρτουλάρου
Αναστασία Καραγεωργίου
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Ομάδες Logistics
Logistics 1

Logistics 2

Καλλιόπη Μπαριτάκη
Σπυρίδων Αρμενιάκος
Γιάννης Πιτόσκας
Υπαπαντή Πελεκάνου
Kωνσταντίνος Σταμούλης
Γεωργία Μπαριτάκη
Δαινέλα Βαρκαράκη

Ματιάτου Αλίκη
Αριστομένης Θεοδωρίδης
Νίκος Κουτσούκος-Πρελορέντζος
Θεμιστοκλής Τσαρουχάς
Χριστίνα Μελισσάρη
Ελένη Κούγια
Αντώνης Παπαοικονόμου

Site

Graphic Designers

Γιώργος Στάθης

Μαρία Τζιβίλογλου
Λεωνίδας Αβδελάς
Αναστασία Καραγεωργίου

Oversight Committee
Κοσμάς Στεφανόπουλος
Ιάσων Παπαγεωργίου
Σπύρος Βεζυράκης
Βασιλική Παπακώστα
Αλεξάνδρα Λάβδα
Χαρά Ζωιτάκη
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

LC Athens
Electrical Engineering Students’ European assoCiation
Τοπική Επιτροπή Αθήνας
Χαρακτήρας Οργανισμού: Φοιτητικός, Εθελοντικός, Μη κερδοσκοπικός.
Μέλη: Φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που σπουδάζουν σε
πολυτεχνικές και πανεπιστημιακές σχολές της Ευρώπης αλλά και φοιτητές
άλλων παρεμφερών τμημάτων που ενδιαφέρονται για τον εθελοντισμό, την
εξέλιξη και την καινοτομία.
Δίκτυο: Τοπικές Επιτροπές σε 53 ευρωπαϊκά τεχνολογικά πανεπιστημιακά
ιδρύματα.
Στην Αθήνα, δραστηριοποιείται με έδρα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από
το 2004.
Το όραμα της EESTEC είναι να εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνεργασίας
μεταξύ όλων των φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό να φτάσουν στο
αποκορύφωμα της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής.
Με τη στήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητών εντός και
εκτός Ελλάδας και των στρατηγικών μας συνεργατών,

Follow us in our journey!
email:
eestec.gr@gmail.com

Facebook:
EESTEC LC Athens

Instagram:
@eestec_lc_athens
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Workshops
Το JFA στοχεύει, οι νέοι να είναι εφοδιασμένοι
με τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχία
τους στον χώρο της αγοράς εργασίας . Για
να το πετύχουμε αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στην διαδραστικότητα. Έτσι, οι
επισκέπτες μας έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν πολυάριθμα workshops,
ποικίλης θεματολογίας εστιασμένα πάντοτε
στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με
απτά παραδείγματα και προσομοιώσεις.

CV Corner
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Panels και
Ομιλίες
Ό, τι πρόκειται να ακούσεις σε αυτή
την αίθουσα μπορεί και να σου
αλλάξει τη ζωή. Υποστηρικτές μας,
αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες, με
καταξίωση στον επαγγελματικό χώρο,
παίρνουν το μικρόφωνο και θίγουν
θέματα που μας αφορούν όλους.
Ιστορίες επιτυχίας αλλά και αποτυχίας,
ο λόγος και ο τρόπος να κυνηγήσεις
τους στόχους σου καθώς και
καινοτομίες σε πληθώρα κλάδων είναι
μόνο λίγα από όλα αυτά που θα
συζητηθούν και που σίγουρα θα σε
προβληματίσουν!

Το CV Corner αποτελεί, πλέον, βασική σταθερά του Job Fair
Athens. Σε αυτό, ο επισκέπτης, μπορεί να λάβει χρήσιμες
συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει βέλτιστα
τον εαυτό του και τις ικανότητές του, χτίζοντας το κατάλληλο
επαγγελματικό του προφίλ και ξεχωρίζοντας ανάμεσα
στους υπόλοιπους. Για μία ακόμη χρονιά, ευχαριστούμε την
ομάδα των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Π.Α. καθώς και
τον καθηγητή τους κ.Νικολάου για την πρωτοβουλία και την
συνεργασία.

LinkedIn Corner
Το LinkedIn Corner εισάγεται για πρώτη φορά στον θεσμό του Job Fair Athens. Με
κινητήριο άξονα την συνεχή εξέλιξη, αντιληφθήκαμε πως το LinkedIn αποτελεί
σημαντικό εφόδιο του σύγχρονου εργαζόμενου! Έτσι, σε συνεργασία με την Career in
Progress, προσφέρουμε στον επισκέπτη μας συμβουλευτική επί του LinkedIn Profile του,
ώστε ο ίδιος να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, που το μέσο του προσφέρει και να
δημιουργήσει έτσι, αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αγοράς εργασίας του
σήμερα.

Mock up interviews
Τα mock up interviews αποτελούν πλασματικές
συνεντεύξεις που σκοπό έχουν να προετοιμάσουν τους
συμμετέχοντες
κατάλληλα
για
μια
πραγματική
συνέντευξη εργασίας. Μέσω αυτών, μπορείς να λάβεις
on the spot feedback και συμβουλές για τις απαντήσεις
σου, ώστε να βελτιώσεις τα αδύναμα σου σημεία και να
προβάλλεις βέλτιστα τις ικανότητες σου.

Περίπτερα
Βασικό κομμάτι της διοργάνωσης αποτελούν τα περίπτερα των υποστηρικτών μας. Εκεί
έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις εταιρείες που είτε δεν ήσουν ενήμερος για την ύπαρξή
τους, είτε δεν ήξερες ότι απασχολούν προσωπικό του τομέα σου. Και φυσικά, την ίδια
στιγμή, μπορείς να προσεγγίσεις άτομα από εταιρείες που σε ενδιαφέρουν, να
συζητήσεις μαζί τους και να λύσεις τις απορίες σου. Πολύ πιθανό, μια απλή συζήτηση
να οδηγήσει σε συνέντευξη και η συνέντευξη να σε καταστήσει τον επόμενο εργαζόμενο!

Προσωπικές συνεντεύξεις
Όσοι από τους επισκέπτες μας επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα
να καταθέσουν στην ιστοσελίδα μας, στο διαδίκτυο, τα
βιογραφικά τους. Οι εταιρείες - υποστηρικτές μας διαλέγουν
εκείνα που τους κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον και
καλούν τους κατόχους τους σε ραντεβού για συνέντευξη.
Καταλαβαίνεις, λοιπόν, πως οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι ό,
τι πιο απτό έχει να σου προσφέρει το Job Fair Athens, στο κυνήγι
της προσωπικής σου καριέρας και επαγγελματικής ανέλιξης.
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EXCLUSIVE ACADEMY

JOB FAIR ATHENS 2019

What's coming for the exclusives…
Θα είσαι και εσύ ένας από τους Exclusive υποψηφίους που
θα επιλεχθεί από τις εταιρείες για 2 γύρους...δοκιμασιών;

Το Job Fair Athens συναντάει για 1η χρονιά το

Exclusive Academy!

Επειδή το Job Fair Athens είναι εδώ για να εντοπίζει τις ανάγκες
φοιτητών και νέων αποφοίτων που ξεκινάνε τα βήματά τους στην
αγορά εργασίας, για πρώτη χρονιά φέτος προστέθηκε μια υπηρεσία
που προσφέρει στον επισκέπτη πρακτική εμπειρία μέσα από μία
σειρά δοκιμασιών αξιολόγησης και εκπαίδευσης όπως assessment
tests, case study sessions και διαγωνισμούς.

Επίλεκτοι υποψήφιοι θα δουλέψουν για 2 γύρους κοντά σε εταιρικά
στελέχη δύο κορυφαίων εταιρειών, αποκτώντας εμπειρική γνώση για
τις δεξιότητες που απαιτούνται στο χώρο αυτό και τις προκλήσεις που
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά τη σταδιοδρομία τους.
Για να διεκδικήσεις κι εσύ τη θέση σου ανάμεσα στους Exclusives
δήλωσε συμμετοχή στο www.jobfairathens.gr και στη σελίδα μας στο
Facebook Job Fair Athens.

13

1H

xρονιά

Exclusive
Academy
Επίλε
κτ
Υποψ οι
ήφιο
ι

ς:
ευση
δ
ί
α
π
εκ
ns
ης &
σ
η
sessio
γ
y
ό
d
λ
u
st
αξιο
Case
σίες
α
>
μ
ι
s
κ
ί
est
Δο
νισμο
ent t
ω
m
γ
s
s
α
e
> Δι
> Ass

Πρακ
τική
Εμπε
ιρία

14

BEHIND THE SCENES

JOB FAIR ATHENS 2019

> Θέλεις να γνωρίσεις και εσύ τα στελέχη της
εταιρείας που ονειρεύεσαι να δουλέψεις;
> Θέλεις να δεις από κοντά τις εγκαταστάσεις και το
περιβάλλον εργασίας;
> Να ακούσεις μελλοντικούς συνεργάτες σου να μιλάνε
για τα πρώτα βήματα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες
που τους παρουσιάστηκαν;

Σου έχουμε την απάντηση!
21 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας σε προσκαλούν να έρθεις να
τις γνωρίσεις!
Μέσα από ανοιχτές θέσεις εργασίας και πρακτικής δίνουν την ευκαιρία σε
νέα άτομα με όρεξη να γνωρίσουν την κουλτούρα τους, να περιηγηθούν στις
εγκαταστάσεις τους, να ενημερωθούν για τις δεξιότητες, τα εφόδια που
πρέπει να διαθέτουν και τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
κτίζοντας πλάι σε εκείνους την καριέρα τους.

1 Επίσκεψη

Αμέτρητες ευκαιρίες για εξέλιξη!

Μείνε συντονισμένος στα social media του Job Fair Athens
και ενημερώσου για τα Behind the Scenes που πρόκειται να
ακολουθήσουν. Δήλωσε συμμετοχή στο www.jobfairathens.gr
και στη σελίδα μας στο Facebook. *

*Οι θέσεις για τα Behind the Scenes είναι περιορισμένες.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Finance

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 7 χώρες. Με
επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει
εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια,
αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. Με δυναμική παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο,
Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο, ο Όμιλος Eurobank μετρά (στοιχεία 30.09.2017)
: • 60,8 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού, • 706 σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, • 13.744
εργαζόμενους. Επίσης ο Όμιλος διατηρεί παρουσία στη Ρουμανία, όπου οι δραστηριότητες λογίζονται ως
περιουσιακό στοιχείο προς πώληση.

Γιατί να εργαστείτε στην Eurobank?
Προτεραιότητα στις αξίες μας: Οδηγός μας σε όλες τις δράσεις, σχέσεις και συνεργασίες είναι οι αξίες μας.
Τι μετράει για εμάς: Οι συμπεριφορές που μας χαρακτηρίζουν και μας διαφοροποιούν από τους άλλους.
Δίνουμε ίσες ευκαιρίες: Υποστηρίζουμε την ισότητα και την αξιοκρατία στον εργασιακό χώρο.
Μαζί σε εθελοντικές δράσεις: Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενούς μας να στηρίζουν έμπρακτα την
κοινωνία.
Τι προσφέρουμε στους ανθρώπους μας: Ανταγωνιστικές παροχές, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και
ευκαιρίες εξέλιξης.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> IT
> Finance
> Digital
> GDPR
> Audit
> Risk
Management

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.eurobank.gr/el/retail
Αθήνα
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προτεραιότητα
στους νέους που
δηµιουργούν
το δικό τους
καλύτερο αύριο

Η Τράπεζα Eurobank
Να γίνουµε η τράπεζα πρώτης επιλογής
στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας τους πελάτες µας
απλά, λιτά και στοχευµένα .
Φωκίων Καραβίας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Eurobank

Το όραµά µας

Το όραµά µας είναι να είµαστε
η πιο ανθρωποκεντρική
τράπεζα στην Ελλάδα,
χτίζοντας µαζί σας
µακροχρόνιες σχέσεις
εµπιστοσύνης. Να σας
παρέχουµε πρόσβαση σε
ψηφιακές επιλογές αιχµής,
δηµιουργώντας αξία για τους
πελάτες, τους εργαζόµενους,
τους µετόχους µας και την
κοινωνία.

Η υπόσχεσή µας
προς εσάς

Λειτουργούµε µε επίκεντρο
εσάς και γνώµονα το συµφέρον
σας. Είµαστε ο µακροχρόνιος
συνεργάτης σας. Προνοούµε
για τις ανάγκες σας και σας
δίνουµε ευκαιρίες που έχουν
σηµασία στη ζωή σας.
Οδηγούµε την πρόοδο για να
βρισκόµαστε ένα βήµα µπροστά
από τις εξελίξεις.
Με αποφασιστικότητα και
µεθοδικότητα πρωτοπορούµε
για να δηµιουργούµε αξία σε ό,τι
κάνουµε.

Απλοποιούµε την
καθηµερινότητά σας και σας
ενηµερώνουµε σωστά για τις
επιλογές σας.
Θέλουµε να είµαστε αντάξιοι
της εµπιστοσύνης σας. Γι’ αυτό
λειτουργούµε δίκαια και µε
διαφάνεια.

Οι αξίες µας

Κατανόηση
Αξία έχει να µπαίνουµε στη θέση
του άλλου.
Ακούµε προσεκτικά, κατανοούµε
τις ανάγκες σας και
λειτουργούµε προς όφελός σας.
∆υναµισµός
Αξία έχει να πιστεύουµε πως
είναι στο χέρι µας.
∆εσµευόµαστε για συνεχή
δράση και ανταποκρινόµαστε
στις προσδοκίες σας.
Συνεργασία
Αξία έχει να στηρίζουµε τους
συναδέλφους µας.
Είµαστε οµάδα και
αφοσιωνόµαστε στην κοινή
προσπάθεια.

Καινοτοµία
Αξία έχει να χτίζουµε το
καινούργιο.
Επιδιώκουµε τη συνεχή εξέλιξη
σε µια κοινωνία που αλλάζει.
Εµπιστοσύνη
Αξία έχει να σας κοιτάζουµε
στα µάτια.
Ενεργούµε µε επαγγελµατισµό
και αξιοπιστία απέναντι στους
πελάτες µας, τους συνεργάτες
µας και τους συναδέλφους µας.

Οι στρατηγικές µας
προτεραιότητες

∆ίνουµε προτεραιότητα σε
ό,τι είναι σηµαντικό για τη
χώρα µας:
• Ελληνική επιχειρηµατικότητα
και εξωστρέφεια
• Καινοτοµία για ιδιώτες,
για επιχειρήσεις και για την
οικονοµία
• Κοινωνία και αλληλεγγύη
• Περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη

PLATINUM ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
IT
Accenture AE
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services
and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining unmatched
experience and specialized skills across more than 40 industries and all business functions – underpinned by the world’s largest delivery network – Accenture works at the intersection of business and
technology to help clients improve their performance and create sustainable value for their
stakeholders. With 469,000 people serving clients in more than 120 countries, Accenture drives
innovation to improve the way the world works and lives. In Greece, Accenture employs more than
750 consultants and is one of the leading management and technology consulting companies.
Accenture Greece is part of Accenture’s global network and has developed strong and long-lasting
business relationships with major local and international players across all industries, such as Telecommunications, Banking, Insurance, Products and Energy Sectors.

Γιατί να εργαστείτε στην Accenture?
We offer a clear, flexible career path alongside world-class training (for example with leading
academic institutions such as MIT), and professional development opportunities within the framework
of an international and ethical organization. We offer our employees competitive remuneration,
extensive health care programs and company shares, and we are looking for skilled individuals with
the expertise, passion and drive to excel in a dynamic and fast-moving environment. You may also
have the opportunity to develop your career internationally by working abroad for a certain period
of time. All of the above are underpinned by our core values: Stewardship, Best People, Client Value
Creation, One Global Network, Integrity and Respect for the Individual that shape our corporate
culture and drive our behavior and decision making. Are you ready to unleash your skills and
transform the world around you?

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Three rounds, 1) Interview, 2) Technical and
Cognitive Tests, 3) In-depth interviews with Accenture executives.

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Java, .Net, Microservices, API, Data Warehouse, Robotics, SAP,
Oracle, Temenos, Agile,
DevOps, R, Python,
Spark, artificial intelligence, machine
learning, digital marketing, creative design.
Industry expertise across
telecommunications,
banking, insurance,
retail and energy
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Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Εργασίας

www.accenture.gr/careers
1 Arcadias Str.,
Kifisia - 14564

APPLIED IS MAKING
AN IMPACT WHERE
IT COUNTS
Accenture is a leading global professional services company,
providing a broad range of services and solutions in strategy,
consulting, digital, technology and operations. We work with
4,000 companies in over 120 countries, supporting them in their
challenges and providing end-to-end solutions through our
separate but interconnected businesses.

strategy

consulting

SHAPES
• You identify, shape and recommend
your strategies to business leaders
• Combine your entrepreneurial spirit
with your intellectual curiosity

TRANSFORMS
• You move from issue to outcome and
help clients transform strategies into
tangible business value
• Empower your clients to make
data-driven decisions

DIGITALIZES
• You disrupt industries by providing
hyperpersonalized customer
experiences
• Work on leading-edge digital marketing
and experience design

POWERS
• You drive the adoption of New IT. This
includes emerging technologies like
AI, Blockchain, Agile, DevOps and
design thinking
• Leverage our alliances with the
world’s leading technology providers
and explore emerging technologies

OPERATES
• You bring together multiple stakeholders
and new technologies to create innovation
that shapes customer and employee
experiences
• Automate business processes to
drive efficiency and productivity

AT ACCENTURE, IT
IS ALL ABOUT YOU.
We empower you to do great things.
Be yourself and make a differnce.

Our people are our greatest asset. We take pride in
developing our people and empowering them to be
their best—professionally and personally. We invest in
Our
our them
greatest
asset.
take pride
in
theirpeople
future,are
giving
access
to We
a wealth
of tools,
developing
our people
and empowering
them to be
training, mentors
and opportunities
.
their best—professionally and personally. We invest in
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consumer Goods
FMCG
Coca Cola Τρία Έψιλον
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Όλοι εμείς στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, είμαστε μια νεανική ομάδα που ο καθένας από εμάς ξεχωριστά
αισθάνεται υπερήφανος που αποτελεί ουσιαστικό μέρος της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας
μη-αλκοολούχων ποτών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC. Εδώ και 50 χρόνια, καθημερινή μας
αποστολή παραμένει η ευχαρίστηση των καταναλωτών μας, προσφέροντάς τους επιλογές για κάθε
στιγμή της ημέρας, καλύπτοντας τις προτιμήσεις τους μέσα από το πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
μας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Γιατί να εργαστείτε στην Coca Cola Τρία Έψιλον?
Η απάντηση είναι απλή: θα κάνεις αυτό που αγαπάς και θα αγαπάς αυτό που κάνεις, δουλεύοντας με
ανθρώπους σαν κι εσένα. Αν ο παραπάνω λόγος δεν σε κάλυψε αρκετά, τότε μπορούμε να σου
δώσουμε άλλους πέντε: 1. Αναζητούμε ανθρώπους με δυνατότητες και τους βοηθάμε να ανακαλύψουν
πού μπορούν να φτάσουν. 2. Είμαστε ένας αξιόπιστος εργοδότης και οι άνθρωποί μας νιώθουν
σιγουριά και ασφάλεια σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που η προσπάθεια ανταμείβεται. 3. Γιατί
αποτελούμε ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας με παροχές που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων μας
καλύτερη. 4. Γιατί τα προϊόντα μας είναι συνδεδεμένα με στιγμές χαράς και διασκέδασης και το ίδιο κλίμα
δημιουργείται καθημερινά μεταξύ των εργαζομένων της ομάδας μας. 5. Γιατί πιστεύουμε στους
ανθρώπους μας και κάνουμε τα πάντα για να τους βοηθάμε να πηγαίνουν μπροστά.

Διαδικασία επιλογής & Πρόσληψης:

Είμαστε μία εταιρεία στην οποία ταλαντούχοι άνθρωποι, που πιστεύουν στη δύναμη της ομάδας και
τους διακρίνει το πάθος να ξεχωρίζουν σε ό,τι κάνουν, έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν και να
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Σε εμάς μπορείς να αναζητήσεις την ιδανική
ευκαιρία για εσένα!

Δεξιότητες που
αναζητουν:
> Οικονομική Διέθυνση
> Sales
> Marketing
> Παραγωγή &
Προγραμματισμός
Παραγωγής
> Αποθήκη
> Logistics
> HR
> Πληροφορική

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα
Κύπρος

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

gr.coca-colahellenic.com/gr/

Μαρούσι, Αττικής

27

Coca- Cola Τρία Έψιλον ΑΒΕΕ
Όλοι εμείς στην Coca-Cola Τρία Έψιλον , είμαστε μια
νεανική ομάδα που ο καθένας από εμάς ξεχωριστά
αισθάνεται υπερήφανος που αποτελεί ουσιαστικό μέρος
της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας μη-αλκοολούχων
ποτών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC.
Εδώ και 50 χρόνια, καθημερινή μας αποστολή παραμένει η
ευχαρίστηση των καταναλωτών μας, προσφέροντάς τους
επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, καλύπτοντας τις
προτιμήσεις τους μέσα από το πλούσιο χαρτοφυλάκιο

ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Employer of Choice Βραβεία
ΓΕΝΙΑ Υ
2. Best Workplaces 2018: Διάκριση
ως ένας από τους κορυφαίους
εργοδότες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον στην
Ελλάδα
3. Corporate Affairs Excellence
Awards 2018: Διπλή διάκριση για
το πρόγραμμα Youth Empowered
4. Social Media Awards 2018: 23
βραβεία για Amita Motion, Frulite,
Famous Grouse, Campari και
Aperol
5. iTQi Superior Taste Awards:
«Βραβείο Ανώτερης Γεύσης» για
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ

προϊόντων μας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Επιδιώκουμε να οδηγούμε τον οργανισμό μας σε ανώτερα
αποτελέσματα, κερδίζοντας και μαθαίνοντας καθημερινά
μαζί.
Είμαστε μια ικανή ομάδα που αποτελείται από πάνω από
1.500 ταλαντούχους ανθρώπους. H επιτυχία μας προέρχεται μέσα από τη συνεργατικότητα και την πρόθεση μας να
κάνουμε πάντοτε τη θετική διαφορά για την τοπική
κοινότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντικείµενο:
Εταιρεία παραγωγής, εµφιάλωσης,
διακίνησης και εµπορίας µη
αλκοολούχων ποτών, αεριούχων και
µη αναψυκτικών, φυσικών χυµών,
ισοτονικών και ενεργειακών ποτών,
εµφιαλωµένου νερού, έτοιµου τσαγιού
και καφέ, προϊόντων σνακς κ.ά.
Χρονολογία έναρξης:
1969
Αριθµός εργαζοµένων:
1.500

E-mail:
info@cchellenic.com
Web address:
https://gr.coca-colahellenic.com/gr/

SOCIAL MEDIA
/CocaCola3E

50%

4

87%
Innovation

2018

50%

ΧΡΥΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Telecommunications
INTRACOM TELECOM
Δραστηριότητες Εταιρείας:
H Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων με
παρουσία άνω των 40 ετών στην αγορά. Η εταιρεία καινοτομεί στον τομέα της ασύρματης
πρόσβασης και μετάδοσης έχοντας αναπτύξει και εγκαταστήσει σημειακά και πολυσημειακά
ραδιοσυστήματα πακέτου διεθνώς. Επιπλέον, προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων
λογισμικού που συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους τομείς του big data analytics, της σύγκλισης
δικτύων και του cloud computing. Η εταιρεία δραστηριοποιείται, επίσης, και στους τομείς της
ενέργειας και της ασφάλειας. Η Intracom Telecom απασχολεί περισσότερους από 1.700
εργαζόμενους σε 18 χώρες. Αξιοποιώντας τα Κέντρα R&D που διατηρεί στην Ελλάδα, η εταιρεία
αναπτύσσει προϊόντα αιχμής και ολοκληρωμένες λύσεις που εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ικανοποίηση των πελατών της, με περισσότερους από 100 οργανισμούς σε πάνω από 70 χώρες
να επιλέγουν την Intracom Telecom για την προηγμένη τεχνολογία της.

Γιατί να εργαστείτε στην Intracom?
Αναβαθμιση γνωστικού επιπέδου, Περιβαλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Job Ads, Job Fairs, University Workshops

Δεξιότητες που
αναζητουν:
> S/W Developers
> R&D Engineers

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:
Αθηνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

19.7 km Markopoulou
Peania
www.intracom-telecom.com/
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ΧΏΡΕΣ ΜΕ
ΤΟΠΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

1700+
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΏΣ

74%

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ

3

ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ

Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων με
παρουσία άνω των 40 ετών στην αγορά. Η εταιρεία
δημιουργήθηκε από την Intracom, η οποία ξεκίνησε
τη λειτουργία της το 1977 στην Αργυρούπολη Αττικής
με προσωπικό 10 ατόμων και με σκοπό τη μελέτη,
σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων για την κάλυψη
των εγχώριων τηλεπικοινωνιακών αναγκών και
την υποκατάσταση των εισαγωγών με συστήματα
ελληνικής τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Το 2005, η Intracom μετασχηματίστηκε σε
εταιρεία συμμετοχών και ο τομέας τηλεπικοινωνιών
της εταιρείας έγινε αυτόνομη εταιρεία με την
επωνυμία Intracom Telecom.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων δεκαετιών της
ιστορίας της, η εταιρεία έχει υλοποιήσει επιτυχώς
σε παγκόσμια κλίμακα μεγάλα έργα στον τομέα
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις για
την τεχνολογία που αναπτύσσει και το περιβάλλον
εργασίας που παρέχει. Σήμερα, η Intracom Telecom
λειτουργεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και
Έρευνας & Ανάπτυξης και διατηρεί θυγατρικές και
γραφεία στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία
Ανεξαρτήτων Κρατών, τη Μέση Ανατολή και την
Αφρική, την Ασία και τη Β. Αμερική.
Η Intracom Telecom διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία
και αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών υποστηρίζοντας περισσότερους
από 100 μεγάλους πελάτες σε πάνω από 70 χώρες.
Η εταιρεία αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις
και επαγγελματικές υπηρεσίες κυρίως για παρόχους

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες αρχές
και μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η Intracom Telecom καινοτομεί στους τομείς της
ασύρματης υποστήριξης (backhaul) σταθμών βάσης
τύπου small-cell και της ασύρματης πρόσβασης
και μετάδοσης. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει
ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων λογισμικού
που συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας
των πελατών της και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους
τομείς IoT, SDN/NFV και Big Data Analytics, καθώς
και λύσεις για Έξυπνες Πόλεις. Τέλος, στον τομέα της
ενέργειας, η Intracom Telecom διαθέτει ένα πλήρες
χαρτοφυλάκιο λύσεων Smart Grids και Διαχείρισης
Ενέργειας.
Σεβόμενη τις αξίες της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η Intracom
Telecom υποστηρίζει ενεργά τις αρχές
της ΕΚΕ μέσω των πολιτικών που
εφαρμόζει. Η εταιρεία είναι μέλος του
Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη συμβάλλοντας στη
διάδοση και την ανάπτυξη της έννοιας
της ΕΚΕ. Επίσης, είναι μέλος του
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (United Nations
Global Compact), μια στρατηγική πρωτοβουλία
του Ο.Η.Ε. για επιχειρήσεις που εναρμονίζουν
τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με δέκα
παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος
και καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στην Intracom Telecom όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό. Το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων της Intracom
Telecom περιλαμβάνει προσέλκυση, διακράτηση και
διαδοχή θέσεων, επαγγελματική εξέλιξη, εκπαίδευση
και ανάπτυξη, αξιολόγηση απόδοσης και παροχών και
βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις εταιρικές αξίες της
ισότητας ευκαιριών και αξιοκρατίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ
• Συνεχής εκπαίδευση
• Ευέλικτο ωράριο
• Ιδιωτική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
για τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη των
οικογενειών τους
• Δωρεάν μετακίνηση με εταιρικά λεωφορεία
• Δωρεάν πάρκινγκ
• Λειτουργία εστιατορίου σε κάθε κτήριο

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Το σύστημα επαγγελματικής εξέλιξης της εταιρείας
προβλέπει ότι με την πρόσληψή του ο κάθε εργαζόμενος
εντάσσεται σε μονοπάτι καριέρας (career ladder) ανάλογα
με το αντικείμενο εργασίας του και τις σπουδές του. Κατόπιν
αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια στο πλαίσιο
του συστήματος αξιολόγησης της εταιρείας μία φορά το
χρόνο και προάγεται στο επόμενο επίπεδο ανάλογα με την
απόδοσή του και τις δεδομένες επιχειρησιακές ανάγκες.
Πέρα από την κάθετη μετακίνηση-αναβάθμιση, το
σύστημα επαγγελματικής εξέλιξης επιτρέπει και την
οριζόντια μετακίνηση από το ένα μονοπάτι καριέρας σε
άλλο. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός που βρίσκεται στο
Technology ladder μπορεί να μεταπηδήσει στο Product
Marketing/Presales ladder, ή ένας Product Marketing/
Presales Engineer μπορεί να μεταπηδήσει στο Business
Development/Sales ladder.
Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις νέες ευκαιρίες καριέρας
στην Intracom Telecom:
• επισκεφθείτε το www.intracom-telecom.com/careers, ή
• αναζητήστε το #intracomtelecomcareers στα social media.

www.intracom-telecom.com
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Electronics
Industry
Bosch Hellas
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το οικονομικό έτος 2018 είχε πωλήσεις της τάξης των 78 δις ευρώ και
απασχολούσε περίπου 410.000 υπαλλήλους. Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις
επιχειρηματικούς τομείς: Τεχνολογίας Αυτοκινήτου, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών
καθώς και Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων. Ως εταιρεία ηγέτης στον τομέα του Internet of Things,
παρέχει καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις για το έξυπνο σπίτι, την έξυπνη πόλη, τη διασυνδεδεμένη
αυτοκίνηση αλλά και τη διασυνδεδεμένη βιομηχανία. Επιπλέον η Bosch διακρίνεται για την τεχνογνωσία της
στους αισθητήρες, τα λογισμικά και τις υπηρεσίες και διαθέτει και το δικό της IoT Cloud. Γενικά, όλα τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής,
παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει
«Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο.

Γιατί να εργαστείτε στην Bosch?

Για περισσότερα από 130 χρόνια προσφέρουμε στους συνεργάτες μας παγκοσμίως την ευκαιρία να
διαμορφώσουν το μέλλον, σε έναν κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή τεχνολογίας και υπηρεσιών. Οι
καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και εξοικονομούν πόρους είναι το
κίνητρό μας. Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να είναι αυτόνομοι και να βλέπουν τη διαφορετικότητα
ως πλεονέκτημα. Η εταιρεία μας δίνει στους συνεργάτες της τη δυνατότητα να διατηρούν μια υγιή
ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, καθώς αυτό αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την ενίσχυση της δημιουργικότητας αλλά και της εργασιακής ικανοποίησης. Επιπλέον αυτή
η ισορροπία διαμορφώνει τη βάση για την εξαιρετική απόδοση των συνεργατών μας. Η διαρκής
εκπαίδευση καθώς και η συστηματική αλλαγή νοοτροπίας συνδέονται άρρηκτα με την κουλτούρα του
μοντέλου ηγεσίας μας. Οι τομείς δραστηριοποίησής μας είναι εξίσου διαφορετικοί όσο και οι χώρες που
εκπροσωπούμαστε ανά τον κόσμο.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Οικονομικά
> Marketing
> Πωλήσεις

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

> IoT
> AI
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www.bosch.gr
Ερχείας 37, Κορωπί

Welcome to Bosch
Let’s be remarkable.
For more than 130 years, we have offered our associates around the world the opportunity to shape the future
with a leading global provider of technology and services. Useful innovations that improve the quality of lives and
save resources drive our work. We encourage our associates to be individuals and see diversity as an asset. Our
company enables its associates to strike a healthy balance between professional and personal goals, as we see
this as a decisive means of promoting creativity and job satisfaction. This balance also shapes the foundation of
our associates’ outstanding performance. Lifelong learning and a regular change of perspective are firmly
anchored in our leadership culture. Our areas of activity are every bit as diverse as our locations around the world.
Make your mark. Give your job
meaning, with solutions “Invented for
life.” At Bosch, we are committed to
developing innovative, beneficial, and
fascinating products and services.
Enhance with us the quality of life
worldwide, and leave a lasting mark on
the world.

Shape tomorrow’s world. The future
offers many opportunities. Be among
the first to take advantage of them.
With regard to global megatrends and
new technical capabilities, we create
solutions for a connected life. And there
is much more potential for us to tap.
Create your vision of the future with us,
and witness how your ideas shape
tomorrow’s world.

Find your place. You know how you
can work best. We offer you the
conditions needed. One global
company, many ways of working: From
start-ups to established corporate
structures, we offer a wide range of
working environments. Join in, and find
the right place for you.

Balance your Life. Make your job
match your lifestyle. We provide you
with individual support. You know that
there is more to life than just work.
That’s why we actively support you in
finding a healthy balance between your
private and professional lives. Join us,
and let life happen.

Walk the Talk. Wherever you are – our
team spirit is with you. Robert Bosch
founded our company over 130 years
ago, and we still live by the values he
embodied. Discover a culture based on
respect and responsibility, and carry
our values further.

Discover New Directions. Your way
might change – and we will stay by
your side. We welcome change and
encourage you to switch between
positions and working fields. Tell us
about your goals, and put your goals
into practice.

Be Yourself. Your diversity makes us
special. Enrich us with your own unique
personality. Everyone is different. We
appreciate your individuality and
believe that diversity is an asset for our
company. Show us your way of
thinking, and let us drive great
innovations together.

Pay It Forward. We love our business
and our environment. Let’s save them
both for future generations. Social
Responsibility is in our DNA. That’s
why, with us, you can achieve business
success and support social and
environmental projects at the same
time.

Invented
for life
www.bosch.com
As an international leader in technology and services,
Bosch is committed to improving quality of life.
400,000 associates in the four business sectors Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods,
and Energy and Building Technology work on innovative and connected solutions every day. Our products
spark enthusiasm, improve quality of life, and help
conserve natural resources.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

INTRASOFT International
Δραστηριότητες Εταιρείας:
INTRASOFT International is a leading European IT Solutions and Services Group with strong international
presence and expertise, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide
range of international and national public and private organizations. Our expertise and strength lies in our
proven capacity and successful track record in undertaking and delivering, complex, mission - critical
projects. INTRASOFT International’s professionals have developed the ability to combine their technical
expertise with thorough understanding of each customer’s individual business needs. The company
consists of a highly-skilled, efficient and flexible human resources base, with an international culture.
#WeAreIntrasoft

Γιατί να εργαστείτε στην INTRASOFT International?
By working at INTRASOFT International one can gain international exposure to challenging, large-scale
projects, leveraging cutting-edge technologies. Every new member of our family is seamlessly integrated
into our highly-skilled teams with a can-do attitude, where radiant ideas thrive. What can someone
expect when joining INTRASOFT International is a dynamic environment with opportunities for fast career
growth and personal development. Our modern approach to Learning & Development combines a
continuous learning culture along with opportunities for international mobility and job rotation.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:

Our approach to employee selection is built upon a total assessment of key factors important for
success in our work. We evaluate each applicant using defined criteria, and base all decisions to
hire on multiple sources of information, including CVs screening, aptitude & technical tests and
interviews.

Δεξιότητες που
αναζητουν:
> SW Engineers
> IT Consultants
> IT Systems/Business
Analysts

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:
Athens
Thessaloniki
Patras

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

> Mobile Developers
> DevOps Engineers
> Systems Engineers
> Security Engineers
> QA Engineers
> Project Managers
> Technical
Sales/Presales
Engineers
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www.intrasoft-intl.com/
19km Markopoulou Paianias Avenue, Paiania

<Join Us>
and

/intraso-international
/Intraso_int
https://www.intraso-intl.com
https://www.intraso-intl.com/careers

<Scan me & Apply>

INTRASOFT International is a leading European IT Solutions and Services
Group, with strong international presence and expertise. We are a team of 2.000+
highly-skilled professionals, representing over 20 different nationalities and
mastering more than 18 languages, while operating in 13 countries.

<We scout for talents>

<We grow together>

At INTRASOFT International, talent acquisition is a top priority. We are
proud of attracting the best talent. INTRASOFT talents are recognized
not only by the highly technical skills but they should also be
complemented with a set of desired competencies and behaviors.

We are deeply committed to the
long-term Talent development
of our employees and offer them
scope for variety as well as personal
and career growth.
We have already achieved that by
introducing clear and structured
career paths, as well as a
Performance Management model,
focusing on personal development
and career advancement, while
at the same time offering opportunities
for job rotation and international
mobility.

True to our passion of attracting and developing the best junior talents,
we launched our own Coding Hive, an innovative, scholarship-based
coding academy providing intensive programming training in cutting-edge
technologies. Coding Hive is an effort aiming at developing new IT
professionals who are passionate about coding and are willing to make
a strong career beginning.
Employing highly-skilled individuals is just the start.
Retaining and keeping our people motivated is the challenge!

HR_3pages_printad_17x23_2019.indd 2
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<We offer>
Our salary and benefits package mirror our
aspiration to attract, motivate and retain
the most competent people in order to expand
our business and keep our company one
step ahead. We have redesigned our Reward
Strategy aiming at providing our employees
with integrated and competitive compensation
packages, driven by the company’s strategy,
the scope of each role, responsibilities,
individual and team performance.

ages_printad_17x23_2019.indd 3

#IntrasoPeople

<We learn>
We have established a continuous digital
learning culture where learning happens for
everyone, every day.
We use SAP SuccessFactors Learning
Management solution, integrated with Udemy
for Business, to provide our people with an infinite
amount of learning opportunities, ranging from a
variety of technology stacks to business and so skills.
Our new digital learning model, based on
microlearning, encourages individuals to take
ownership of how they are approaching their career
development, as well as how they are preparing for
challenges to come.

< Become “We”>
In 2018, we welcomed 365 new employees in Greece.
In 2019, we are actively seeking for inspired and enthusiastic professionals
for our Tech Hubs in Athens, Thessaloniki and Patras:
• SW Engineers
• Systems Engineers
• IT Consultants
• Security Engineers
• IT Systems/Business Analysts
• QA Engineers
• Mobile Developers
• Project Managers
• DevOps Engineers • Technical Sales/Presales Engineers

Be a part of INTRASOFT International’s constantly growing family!
Join us and #CodeYourFuture

5/3/19 1:29 μ.μ.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Constructing
Energy
Metallurgy
Mytilineos SA
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Αποτελώντας μία από τις πλέον ισχυρές βιομηχανικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η
MYTILINEOS SA δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της
Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα της Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2018
ξεπέρασε το 1.5 δισεκατομμύριο δολάρια και περισσότερους από 2.900 εργαζόμενους. Η δυναμική
διεθνής παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες καθιστούν τη MYTILINEOS SA ως μια από τις
σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως, καθώς οι διεθνείς εξαγωγές αντικατοπτρίζουν περισσότερο
από το 2% των ελληνικών εξαγωγών συνολικά, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για την
εθνική οικονομία. Σήμερα η MYTILINEOS SA (με έτος αναφοράς το 2017), καταγράφει στο ενεργητικό της
€702.7 εκ. εξαγωγές, €17,1 εκ. Περιβαλλοντικές Δαπάνες, 5.873 προμηθευτές, 25 Βιομηχανικές Μονάδες
Παραγωγής & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, €127.5 εκ. επενδύσεις, €2.02 εκ. Κοινωνικές Δαπάνες.

Γιατί να εργαστείτε στην Mytilineos?
Η MYTILINEOS SA είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες με δυναμική διεθνή
παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες που την καθιστούν ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες
παγκοσμίως. Έχοντας πάνω από 2.900 άμεσους και έμμεσους εργαζομένους, διαμορφώνει ένα
εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση
των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες. Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από
ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, αφού
δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της
Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα της Ενέργειας. Για εμάς στη MYTILINEOS SA, βασική
επιδίωξη είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας
ώστε να πορευόμαστε με αρμονία σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας μαζί μας.
Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Ανάλογα με το είδος της διαθέσιμης θέσης
εργασίας η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεστ δεξιοτήτων,
συνεντεύξεις, case studies καθώς και συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της MYTILINEOS SA.

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα
πάνω απο 30 χώρες
του εξωτερικού

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.mytilineos.gr
Αθήνα

45

MYTILINEOS
Αποτελώντας μία από τις πλέον ισχυρές
βιομηχανικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο
και διεθνώς, η MYTILINEOS δραστηριοποιείται
στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας Μεταλλείων και Ενέργειας, με κύκλο εργασιών
που το 2017 ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια
δολάρια και περισσότερους από 2.900
εργαζόμενους σήμερα. Η δυναμική διεθνής
παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες
καθιστούν τη MYTILINEOS μια από τις
σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως, καθώς οι
διεθνείς
εξαγωγές
αντικατοπτρίζουν
περισσότερο από το 2% των ελληνικών
εξαγωγών συνολικά, γεγονός που μεταφράζεται
σε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.
Η ιστορία της MYTILINEOS ξεκινά ήδη από τις
αρχές
του
20ου
αιώνα.
Ως
Όμιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990
ως μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής
οικογενειακής επιχείρησης που λειτουργούσε
ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ μετέχει στο δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Το 2017 η
μητρική εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές
εταιρείες (Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ,
PROTERGIA) σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική
οντότητα, την MYTILINEOS SA, αφενός
ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία και
αφετέρου ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα
οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο αγορών και
χρηματοδότησης.

Η εδραίωση της MYTILINEOS στην αγορά της
Ενέργειας είναι μια πραγματικότητα. Ο Τομέας
Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω της εμπορικής ονομασίας
PROTERGIA συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των
πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της
Εταιρείας. Σήμερα η PROTERGIA τοποθετείται
μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στον χώρο της ηλεκτρικής ως ο μεγαλύτερος
ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα, ενώ δραστηριοποιείται και στην
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας
ηλεκτρικό ρεύμα σε πάνω από 130.000
επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Η
δραστηριότητα στον τομέα της Ενέργειας
ενδυναμώνεται από τον τομέα εμπορίας φυσικού
αερίου, μέσω της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».

Η MYTILINEOS
στηρίζει τους νέους μηχανικούς.
Στη MYTILINEOS πιστεύουμε βαθιά ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας
που χτίζει ισχυρά θεμέλια για ένα δυναμικό μέλλον.
Γι αυτό δημιουργήσαμε το πρόγραμμα 12μηνης
έμμισθης εργασίας «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» το
οποίο υλοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου
Αλουμίνιον της Ελλάδος στον Άγιο Νικόλαο
Βοιωτίας και προσφέρει σε νέους μηχανικούς:
• Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η
MYTILINEOS
αποτελεί
μια
διεθνώς
ανταγωνιστική δύναμη στον κλάδο των Έργων
EPC (Engineering – Procurement– Construction). Η MYTILINEOS αναλαμβάνει και υλοποιεί,
μέσω του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων &
Υποδομών (ΜΕΤΚΑ), ολοκληρωμένα ενεργειακά
έργα από τη μελέτη και την προμήθεια έως την
κατασκευή τους και διεισδύει σε διεθνείς
αναπτυσσόμενες αγορές, εκτελώντας
παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης,
Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας
Αφρικής.
Η MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στον χώρο
της Μεταλλουργίας, με το ιστορικό εργοστάσιο
Αλουμίνιον της Ελλάδος, που αποτελεί τον
μεγαλύτερο
καθετοποιημένο
παραγωγό
αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
και
μια
από
τις
υγιέστερα
αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα. Μέσω των ορυχείων της, η διεθνής
επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί
κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία και
περιφέρεια.

• Συμμετοχή σε σύνθετα και απαιτητικά έργα
• Συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη από έμπειρα
στελέχη της εταιρείας
Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι μηχανικοί να
αποκτήσουν προϋπηρεσία, μοναδική τεχνογνωσία
και εμπειρίες, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες,
που με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα
τους δώσουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την
12μηνη έμμισθη εργασία σε θέση μόνιμης
απασχόλησης, είτε στη MYTILINEOS είτε στην
ελεύθερη αγορά εργασίας. Μέχρι στιγμής, και οι
τρεις χρονιές υλοποίησης του προγράμματος
στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο
των μηχανικών που συμμετείχαν βρήκαν εργασία
σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ μέρος αυτών
εντάχθηκαν στο δυναμικό της MYTILINEOS
καλύπτοντας οργανικές θέσεις.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις
στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή
πορεία στους τομείς της Μεταλλουργίας
μέσω της Αλουμίνιον της Ελλάδος, των
Κατασκευαστικών Έργων EPC & Υποδομών μέσω της ΜΕΤΚΑ και της Ηλεκτρικής
Ενέργειας μέσω της PROTERGIA.
Πιστή στην επιχειρηματική στρατηγική και
στο όραμα της συνεχούς εξέλιξης και
ανάπτυξης που ακολουθεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η MYTILINEOS
ξεχωρίζει σήμερα για το μοναδικό εργοδοτικό μοντέλο σύγχρονης αντίληψης, το
κοινωνικό της πρόσωπο, τους καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης, τις στρατηγικές επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις
εκσυγχρονισμού και τη συνεχή εδραίωσή
της στις διεθνείς αγορές της παγκόσμιας οικονομίας. Ως υπεύθυνη βιομηχανική
εταιρεία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή
της επιχειρηµατικής αριστείας εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη
ανάπτυξη.

mytilineos.gr

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

INTRALOT S.A.
Δραστηριότητες Εταιρείας:

INTRALOT is a leading technology company which is positioned to offer lottery and gaming organizations across geographies market-tested & state-of the-art software & hardware solutions and retail
operational expertise. We are a Greek multinational corporation, active in 52 regulated jurisdictions
around the globe. With €1.1 billion turnover in 2017 and a global workforce of approximately 5,100
employees (3,100 of which in subsidiaries and 2000 in associates), INTRALOT is an innovation – driven
corporation focusing its product development on the customer experience. In Athens, we are a
team of about 800 colleagues, located both in Marousi & Paiania. We are proud to be among the
top 3 Greek companies with the highest R&D expenditures! (2018 EU Industrial Investment Scoreboard, EU 1000). We do have a reputation for offering a superior service to our customers worldwide,
always acting with integrity and enjoying our work at the same time.

Γιατί να εργαστείτε στην Intralot?
In INTRALOT, you will work in a cutting-edge technology environment to build your career and to
grow both personally and professionally! What’s your life with us going to be like? You will meet our
teams, true “gurus” in their area of expertise, you will cooperate with various departments and your
input can make a ifference! Together, we will create amazing products and services that will add
real value to our customers. In our Technology Division, we are always on the lookout for talented
your professionals who are eager to learn various programming languages (Java, C++, C#, React).
In our Commercial Division, you can be employed in various interesting areas of business, like
marketing, product management, Betting, Lotteries & Digital Transformation, CRM etc. Additionally,
you can join one of our Corporate departments, like Operations, Finance, Internal Audit, Human
Resources, Corporate Affairs! We will encourage you to travel and work around the world in our
subsidiaries, to get to know different people, cultures and ways of work in everyday life! To make this
possible, we have created a structured global mobility program for international assignments, that
ensures fair and transparent opportunities for everybody interested. We can work together on your
professional and personal advancement with best in class training and a solid support infrastructure,
both on improving your technical skills and your personal competencies!

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: We have developed a recruitment process
that ensures quality and transparency at all stages of selection, recruitment and onboarding
of our people!

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Java
> C++
> C#
> React

www.intralot.com
64, Kifissias Ave. & 3, H.
Sabbagh / S. Khoury St.
Athens
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Intralot Human Recourses: shining a spotlight on our People!
In INTRALOT our 5.300 employees matter. Our people remain the key factor in the
advancement of the Company’s effectiveness and growth. We aim to ensure excellent
working conditions for our employees through transparent and meritocratic
procedures offering equal opportunities to everyone. The most important prerequisite
that we have, is your willingness to learn and develop.
Our Human Resources goal is to attract and develop the most talented people in
our industry and to provide them with all the necessary means to raise above and
beyond expectations! For this reason, we have established a modern recruitment &
selection process, a detailed training needs analysis procedure and tailor made
corporate training programs, our 360 Performance Evaluation, our Global Mobility
Program, etc.
We also motivate our people through our recognition programs, career development
opportunities, employee surveys and focus groups, open communication, as well as
various fun corporate events (like Hackathon- with amazing prizes!).
What’s the attitude we hire?
In order to reinforce our teams, we are always on the lookout for ambitious, goal oriented team players, people who can sustain the high levels of commitment and
excellence required to contribute to our growth and further development; people who
can take up the challenge of working for a multicultural company.
So, If you consider yourself dynamic and team player, if your goals match ours and
you are willing to live and work in a multinational & pure technology environment,
communicating and cooperating with people and cultures from around the globe,
INTRALOT is definitely your choice! Visit our corporate site www.intralot.com where
our openings are placed, apply for a job or just submit your CV-we want it in any case!

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ+ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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NEUROPUBLIC S.A.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Neuropublic από το 2001 δημιουργεί καινοτόμα συστήματα πληροφορικής για τις τηλεπικοινωνίες, την
αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, την παρατήρηση γης, τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων, την
ψηφιακή τεκμηρίωση και τον αγροδιατροφικό τομέα. Η εταιρία με τη δική της υποδομή υπολογιστικού
νέφους (cloud computing data center) παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικής υποδομής (Infrastructure as a
Service), υπηρεσίες υποδομής πλατφόρμας ανάπτυξης (Platform as a Service) και λογισμικού ως
υπηρεσία (Software as a Service) τόσο σε τελικούς χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Neuropublic έχει δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική
υποδομή μεγάλης κλίμακας Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) στην Ελλάδα με χιλιάδες
ασύρματους αισθητήρες εγκατεστημένους στην αγροτική γη, δικιάς της σχεδίασης και κατασκευής.

Γιατί να εργαστείτε στην Neuropublic?

Ένας μηχανικός ή επιστήμονας είτε είναι νέος και ταλαντούχος είτε έμπειρος και δημιουργικός θα βρει
στη Neuropublic την Ελληνική εταιρία πληροφορικής η οποία κόντρα στους καιρούς προσφέρει ένα
περιβάλλον δημιουργικότητας, ρεαλιστικού οραματισμού και ανοικτών ευκαιριών. Η οικονομική
ευμάρεια και σταθερότητα της εταιρίας μαζί με τη φιλόδοξη και οραματική διοίκηση, το υψηλού
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, τις σημαντικές υποδομές της αλλά και τη θέση της στην αγορά,
εγγυώνται σταθερότητα και ανάπτυξη εντός και εκτός των ορίων της Ελλάδας τα προσεχή χρόνια.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Αγγελίες σε Ιστοσελίδα της Neuropublic, Social
Media και σε Διαδικτυακές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων
πραγματοποιείται ανάλογα με τη θέση εργασίας από τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τους υπεύθυνους
ανθρώπινου δυναμικού και τη διοίκηση. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τη θέση
εργασίας, τις δραστηριότητες της εταιρίας και το περιβάλλον εργασίας και καλούνται να
παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους, τις φιλοδοξίες τους καθώς και το δυναμισμό τους.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Μηχανικούς Λογισμικού
> Data Scientists
> Επιστήμονες -

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα
Εξωτερικό

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Ερευνητές Γεωπονίας
> Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς
> Μηχανολόγους
Μηχανικούς
> Μηχανικούς
Παραγωγής
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www.neuropublic.gr
Μεθώνης 6

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Performance Technologies παρέχει ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες Διαχείρισης, Υλοποίησης
και Υποστήριξης έργων που προάγουν την επιχειρηματική συνέχεια, την ασφάλεια πληροφοριακών
συστημάτων καθώς και τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται µε τη χρήση της
Πληροφορικής από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους. Η πολύχρονη εμπειρία και η
τεχνογνωσία της Performance Technologies ενδυναμώνουν τη θέση της στην ελληνική αγορά και την
καθιστούν στρατηγικό συνεργάτη, που ανταποκρίνεται άμεσα και πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Οι λύσεις της Performance περιλαμβάνουν υποδοµή Data Center
(servers, storage, networking, virtualization), Hybrid Cloud, Automation & DevOps, Security & Information Governance, Big Data & Analytics, IT Service Management (ITSM)/Enterprise Service Management (ESM), Service & Digital User Experience Monitoring, Mobility & Internet of Things.

Γιατί να εργαστείτε στην Performance?
Είναι ανοιχτή στις φρέσκιες ιδέες και στον αυθορμητισμό της νεότητας, παράλληλα σέβεται και
αφήνει χώρο στην εμπειρία και στη γνώση δημιουργώντας ομάδες ατόμων που συνδυάζουν έμπειρα
στελέχη με νέους επαγγελματίες. Είμαστε σε θέση να παράγουμε συνεχώς νέες ιδέες και λύσεις σε
πολύπλοκα προβλήματα των πελατών μας

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Προσλαμβάνει τελειόφοιτους και τους βοηθάει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στηρίζει
απόφοιτους που ψάχνουν την εξειδίκευση και τους δίνει ευκαιρίες να αποτελέσουν μέλη δημιουργικών
ομάδων, ως προς την τεχνολογία πάντα και ενθαρρύνει τις νέες ιδέες από όποιον και αν προέρχονται.
Παράλληλα η ΡΤ επιλέγει - χωρίς ηλικιακές διακρίσεις - ώριμους επαγγελματίες, τιμώντας τη γνώση και
την εμπειρία τους. Και εκείνοι με τη σειρά τους συμβάλλουν καθοριστικά στην εξέλιξη της. Θέλουμε να
είμαστε συνειδητή επιλογή καριέρας και όχι ευκαιριακή σχέση. Πάνω σε αυτόν τον άξονα
οικοδομήσαμε την σημερινή PT, επάνω εκεί δημιουργήσαμε σχέσεις που κρατούν στον χρόνο.

Ανοικτές
Θέσεις:

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:

Δεξιότητες που
αναζητουν:

> Πρακτικής

Αθήνα

> New
Technologies

> Εργασίας

ΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ 4
www.performance.gr
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ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Energy

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος με έδρα το Μαρούσι αποτελείται από 44 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και
της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Ο τομέας
διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του
συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία
μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ).
Γιατί να εργαστείτε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ?
Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να
ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την
αξία που φέρνουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές
σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των
εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να
επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες. Παράλληλα, εφαρμόζουμε
πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές
τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι
παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα,
παρέχεται όμως σε όλους ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ασφάλιση για ολική ή μερική
αναπηρία, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και παροχές στα τέκνα των εργαζομένων, όπως
κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακού σταθμού, βοήθημα εκπαίδευσης, οικονομικές
ενισχύσεις βράβευσης αριστούχων κ.λπ.
Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Βγαίνουν στο site μας σχετικές προκηρύξεις
και πραγματοποιούμε συνεντεύξεις και τεστς.

www.helpe.gr
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α,
ΜΑΡΟΥΣΙ

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία
Σερβία
Μαυροβούνιο

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Εμπορία
> Οικονομικά
> Marketing
> Έρευνα και
Παραγωγή
Υδρογονανθράκων
> HR
> Νομικά
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον
τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές του
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
(LSE: HLPD), ενώ δύο διεθνείς εκδόσεις ομολόγων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου.
Το 2017, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €8 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €834
εκατ.. Κύριοι μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (45,5%) και το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς
(11%) και ιδιώτες (8%) επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού
ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην
Ελλάδα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας
μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου
περίπου 1.700 πρατηρίων καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών
καυσίμων και λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας τις
εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια για διακίνηση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου και μέσω ενός
δικτύου 300 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία,
Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, συμμετέχει, ως διαχειριστής, με ποσοστό 50% στην παραχώρηση του Δυτ. Πατραϊκού
Κόλπου μαζί με την Edison (50%), με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την εταιρεία Calfrac (75%) στην
Παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους και με ποσοστό 25% μαζί με την Total (50%) και την Edison (25%)
στη θαλάσσια περιοχή «Block 2» καθώς και ως διαχειριστής (100%) στις δύο χερσαίες περιοχές της Δ.
Ελλάδας, «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος».
Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ανακηρυχθεί ως Επιλεγείς Αιτών στην θαλάσσια περιοχή
«Block 10» στον Kυπαρισσιακό Κόλπο, ενώ έχει υποβάλλει προσφορές για παραχώρηση δικαιωμάτων
έρευνας και παραγωγής στη θαλάσσια περιοχή «Block 1», βόρεια της Κέρκυρας καθώς και ως μέλος
κοινοπραξίας για δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (με Total και ExxonMobil) και
μία θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο (με Repsol).
Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με
κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το
50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
άνω του 60% των πωλήσεων.
Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON,
κοινοπραξία με την Edison, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη
Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον
κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 17 MW σε λειτουργία και άνω των 200 MW
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο
εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% της ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτριας
και διαχειρίστριας του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών
διανομής (ΕΔΑ) και παροχής αερίου (ΕΠΑ).
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με
κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Gambling & Casinos

ΟΠΑΠ
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον
καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως
προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.
Το όραμα για το 2020 είναι να καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ ως μία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών
παιχνιδιών παγκόσμιου επιπέδου. Μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες που εστιάζουν
στους πελάτες, τους ανθρώπους, το δίκτυο, τα προϊόντα και τις ψηφιακές-τεχνολογικές δυνατότητες,
έχουν προσδιοριστεί και τεθεί στο επίκεντρο των ενεργειών για την υλοποίηση του οράματος.
Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην
Ελλάδα. Μέσω του εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην
Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κοινωνία.

Γιατί να εργαστείτε στον ΟΠΑΠ?
Ο ΟΠΑΠ αποτελεί εργοδότη επιλογής, προσφέροντας ευκαιρίες σταδιοδρομίας και μία μοναδική
εργασιακή εμπειρία σε εξαιρετικούς επαγγελματίες και ταλαντούχους νέους, μέσα από το δυναμικό
πρόγραμμα Επιλογής και Στελέχωσης και το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές και
αποφοίτους. Βασικός στόχος του ΟΠΑΠ είναι η ανάπτυξη μιας ομάδας υψηλής απόδοσης, μέσα
από την προσέλκυση νέων ταλέντων, την ανάπτυξη των εργαζόμενων και τη δημιουργία
ισχυρότερων δεσμών μεταξύ εταιρείας και εργαζόμενων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δημιούργησε το
2018 περισσότερες από 250 νέες θέσεις εργασίας, πλέον των εκατοντάδων έμμεσων ευκαιριών
απασχόλησης που δημιουργούνται από τις δραστηριότητές της ανά την Ελλάδα.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Με διαδικασία αξιολόγησης
Ανοικτές
Θέσεις:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

> Πρακτικής

Αθήνα

> Εργασίας

www.opap.gr
Λ. Αθηνών 112

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Software Development
> CRM
> Gaming
> Product Management
> Traders
> QA
> BI
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ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Electronics
Telecommunications
DIALOG SEMICONDUCTOR
HELLAS A.E.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Building a vibrant and innovative mixed-signal business.
Dialog brings decades of experience to the rapid development of ICs while providing flexible
and dynamic support, world-class innovation and the assurance of dealing with an established
business partner. We continue to lead through innovation and diversification as a socially
responsible employer pursuing many programs to benefit the employees, community, stakeholders and the environment we operate in.

Γιατί να εργαστείτε στην Dialog Semiconductor?
A career with Dialog will provide you with the resources and opportunity to innovate and take
part in creating consumer applications for industry leaders worldwide. Learn and develop your
career in a supportive and entrepreneurial environment where your contributions will be
rewarded and recognized.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: We recruit globally for the most talented people,
identify centers of engineering talent and build our business around them. We now operate
from over 30 locations in 15 countries and our global workforce continues to increase with
diverse talent.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Electronic and Computer
engineers with Embedded
SW/HW background.

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα
Πάτρα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

> Solid programming skills in
embedded C, Python etc.
> Experience in software
development/testing
methodologies.
> Very good English
speaking skills.

www.dialog-semiconductor.com
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Αχιλλέως 8 &
Λ. Κατσώνη 176 74 Καλλιθέα
Αθήνα

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Services
BEAT
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Beat is an app that transforms the way you move around the city. Tap on a button on your smartphone
and get a ride in just a few minutes.

Γιατί να εργαστείτε στην Beat?
We live and grow in the most exciting industry out there.
Every individual makes an outstanding impact on our performance and they are recognized for it. We
cherish proactive people. We appreciate confident individuals who are not afraid to stand their
ground and own their domain. People who are able to envision the world they want to live in and are
ready to solve any problems in order to make this a reality. Our people are what makes everything
happen. Team Beat has evolved into a family that keeps growing. We take care of our Beat family by
offering a series of benefits like private health care, healthy meals, free Beat rides, flexible arrangements, and an amazing workplace in the heart of each city we operate in.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Application Review, then People Operations
Video Interview, then Take Home Assignment, then People Operations Face to Face Interview,
then Technical Face to Face Interview, and Onsite exercise.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

thebeat.co/careers
Σίνα 11

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα
Bogota
Lima
Mexico City
Santiago

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Software
Engineering
> Machine Learning &
Big Data Engineering
> QA Engineering
> DevOps
> Product
Management
> Product Design
> Marketing
> Growth
> People Operations
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ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

E-business experts

Generation Y
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Generation Y είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του
Internet Consulting και του Web Design με πρωταρχικό στόχο την ηλεκτρονική προβολή των
πελατών της, εταιρειών αλλά και ιδιωτών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις αλλά και συνεχή
υποστήριξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Generation Υ συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων
customized Web Design, Search Marketing, Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές
αναζήτησης (Search Engine Optimization), Affiliate Marketing, Conversion Mining, Social Media
Strategies, Web Applications και Web Hosting στους ιδιόκτητους διακομιστές της.

Γιατί να εργαστείτε στην Generation Y?
Γιατί σε εμάς κάποιος μπορεί μάθει, να εξελιχθεί και να πετύχει τους στόχους του, μέσα από τις
πιο σύγχρονες τεχνολογίες, σε ένα δυναμικό και ομαδικό περιβάλλον.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Μετά από προσωπικές συνεντεύξεις, με cvs που
έχουμε λάβει από το site μας, καθώς και μέσω πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας με την
οποία συνεργαζόμαστε.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Marketing
> Development
> Social media
> Project
Management
> Account
management
> Web &
Graphic Design
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Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.generation-y.gr
Αγίας Τριάδος 36

Providing its partners with high-performance results
and acting proactively to the fulfillment of their business needs, Generation Y – International eBusiness
Experts occupies an industry leader status in the
fields of digital transformation and e-commerce. By
sharing a vision of co-creating the digital future, it primarily invests in its people, striving for passion and
excellence, so that it can then strategically invest in its
partners’ growth and prosperity, creating strong, lifelong relationships.

“
„

To win in the
marketplace,
you must
first win in the
workplace

Embracing change and encouraging others to do so,
Generation Y promotes its services through targeted
digital marketing campaigns and cohesive business
strategy planning, creating innovative online e-commerce platforms and custom web applications for both
B2B and B2C operations. Its full set of business units
includes: Market Research, Design, Development,
Mobile, Insurance, Branding, Performance Marketing,
Business Consultancy, Data Analysis & Reporting.
A reputable force of international standards, Generation
Y achieves the desired goals regardless of the business
sector or scale of the partner, remaining constantly dedicated to supporting the people behind the brand.
With more than 2500 customers and established B2C
& B2B online stores in 24 countries, it is indisputable
that we are part of the 4th industrial revolution, where
we play a leading part, being next to our partners with
ready-made innovative solutions and strategic plans.

GY IN NUMBERS

19

147

2.500

6

years
of experience

in-house
dedicated
professionals

custom
projects
realized in
more than 24
countries

international
offices
in as many
countries of
the world.

GY IN WORDS

We are team players
We are passionate professionals
We think different
We strive for excellence
We are data-driven storytellers
We are game changers

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
IT

EWORX A.E
Δραστηριότητες Εταιρείας:

Η EWORX A.E. είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας και
ανάπτυξης λογισμικού. Έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό με το με το μεγαλύτερο ποσοστό των
εσόδων της να προέρχεται από συμβάσεις με σημαντικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γενικές Δ/σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, European Agencies κλπ),
εταιρείες από την Ευρώπη και τα ΗΑΕ. Η EWORX πρωταγωνιστεί στον τομέα της ψηφιακής
επικοινωνίας προσφέροντας ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών (στρατηγική επικοινωνίας, UX,
customer insight & tracking, social media marketing), υπηρεσιών ανάπτυξης για το Διαδίκτυο και τα
έξυπνα κινητά, φιλοξενίας (cloud hosting) και υποστήριξης. Αναπτύσσει προϊόντα και προσφέρει
εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού για τη Διαχείριση Περιεχομένου (Drupal, Liferay, TOOLIP), την
Διαχείριση Έργων και επιχειρησιακών πόρων (European Institutions ERP) και την διαδραστική
οπτικοποίηση δεδομένων (data visualization). Οι εφαρμογές της EWORX διέπονται από τις αρχές της
"σχεδίασης για όλους" με στόχο όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία,
στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Το αντικείμενο των εργασιών μας
απαιτεί σημαντική εξειδίκευση και τα έργα μας διακρίνονται από υψηλό βαθμό καινοτομίας ενώ
υλοποιούνται με μεθοδολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας που διαθέτουν
ελάχιστες εταιρείες στην Ευρώπη.

Γιατί να εργαστείτε στην EWORX?
Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας! Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων με κοινούς στόχους και
πορεία, γεγονός που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της εταιρίας μας όλα αυτά τα χρόνια. Προσφέρουμε
ένα φιλικό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και διαρκή εξέλιξη για τα στελέχη μας. Ψάχνουμε για
νέους με όραμα, θέληση και δυναμική. Ανθρώπους δημιουργικούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν την
διαφορά στην ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή αρένα.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Αποστολή βιογραφικού + Συνοδευτική επιστολή
όπου υποψήφιος εξηγεί γιατί είναι κατάλληλος για τη θέση + Συστατικές επιστολές, Τεστ αξιολόγησης,
Σειρά συνεντεύξεων.

Ανοικτές
Θέσεις:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

> Πρακτικής

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,

> Εργασίας

Γερμανία, Δανία, Ελβετία,

Ελλάδα, Κύπρος, ΗΑΕ,

Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Λιθουανία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία,

www.eworx.gr
Ζαν Μωρεάς 66, 15231
Χαλάνδρι, Αττική

Ουγγαρία, Πορτογαλία,

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Software Engineers
> Business Analysts
> User Experience
Analysts
> Graphic Designers
> Project Managers
> Data Scientists

Ρουμανία, Σλοβενία,

Σουηδία & Φινλανδία.

71

We oﬀer 360o digital communication
services. We consult, design and build
digital products which boost brands
and oﬀer compelling user experiences.
We grow with our clients and become
valuable partners, helping them transform in the digital age.
Our expertise spans across Consultancy,
Branding, UX Design, Agile Software
Development, Data Science, Project
Management, Digital Marketing,
Copy-editing and DevOps.

Core Values
Empowering people
Be ethical and maintain business
integrity
Be humble
Respect diversity and oﬀer equal
opportunities
Preserve the environment
Excellence is the standard

ow!
Apply nrx.gr
o

job@ew

www.eworx.gr

EworxSA

eworx

eworxsa

EWORX S.A.

Java Developer
Software Engineer Drupal
Software and Web
Applications Engineer
JavaScript Developer
Front-end Developer
Blockchain Developer
HTML/CSS Coder
Graphic Designer
User Experience Designer
Project Manager
Data Scientist
Business Analyst

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Human Resources

kariera.gr
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Το kariera.gr είναι το μεγαλύτερο website για την εργασία στην Ελλάδα. Διαρκείς έρευνες για τη νέα
γενιά, προηγμένη τεχνολογία, ανάλυση δεδομένων για την αγορά εργασίας, διαρκώς εξελισσόμενες
υπηρεσίες και ένας ευρύς, εξειδικευμένος κύκλος στρατηγικών συνεργασιών χαρακτηρίζουν το όραμά
μας στην πράξη. Στόχος είναι πάντα ένας: «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Το
kariera.gr ιδρύθηκε το 1997 και από το 2007 είναι μέλος του CareerBuilder. Ως μέλος του μεγαλύτερου,
παγκοσμίως, ηγέτη στις Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και με πάνω από 500.000 επισκέπτες τον
μήνα, το kariera.gr είναι leader στην αγορά ανεύρεσης εργασίας. Συνέδρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις,
συνέργειες και έρευνες επιτελούν το σπουδαίο έργο της σύνδεσης των νέων –φοιτητών και μη- με την
αγορά εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα με συνεχή πληροφόρηση και αποτελεσματικές κινήσεις.
Ενδυναμώνουμε την απασχόληση και βοηθάμε οργανισμούς να στοχεύσουν, να προσελκύσουν και
να κρατήσουν ό,τι πιο πολύτιμο: τους ανθρώπους τους. Συνδυάζουμε τον, ταχέως, εξελισσόμενο
χαρακτήρα και τις ευκαιρίες που προσφέρει μία διεθνής online εταιρία, με το φιλικό κλίμα, την
ομαδικότητα και την ευελιξία, που διαθέτει ένα «πρώην» ελληνικό start-up. Είμαστε μια easy to do
business with εταιρεία με πάθος, τόλμη και ευελιξία. «We are our people» είναι το moto μας όπως και
κάθε ανθρωποκεντρική μας προσπάθεια για να αναδείξουμε οποιαδήποτε ευκαιρία απασχόλησης και
να ενδυναμώσουμε τους νέους της χώρας μας με τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Γιατί να εργαστείτε στo kariera.gr?

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης, παροχές.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Μέσω ανάρτησης αγγελιών εργασίας.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Hiring

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Ελλάδα

Ανοικτές
Θέσεις:

> Finance

> Πρακτικής

> Marketing

> Εργασίας

> Sales

www.kariera.gr
Αποστόλου
Παύλου 10Α
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Lamda Hellix λειτουργεί αδιάλειπτα για 15 χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα data center campus
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Είναι ο σημαντικότερος
ουδέτερος πάροχος υπηρεσιών data center στην περιοχή προσφέροντας υπηρεσίες Colocation, Cloud, Business Continuity, Data Center Operation, IT Managed Services, Consulting &
Integration. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών data center βοηθώντας
επιχειρήσεις να επιτύχουν λειτουργική βιωσιμότητα και να συνδεθούν με τον ψηφιακό κόσμο
πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική τους. Το Athens Data Center Campus, βρίσκεται στρατηγικά
τοποθετημένο μεταξύ τριών ηπείρων καθιστώντας την εταιρεία ψηφιακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Διαθέτει δύο υπερσύγχρονα data centers, το Athens-1 και το
Athens-2, που ανταποκρίνονται σε όλα τα διεθνή standards και έχουν λάβει πολλαπλές
διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τον άριστο σχεδιασμό & κατασκευή καθώς και για την
«πράσινη» λειτουργία τους (Tier III Design & Construction, USGBC LEED v4 Gold O+M & BD+C
Certifications) ενώ το Athens-2 αναδείχθηκε ως “Best Data Center in EMEA” από τον πρώτο
κιόλας χρόνο λειτουργίας του.

Γιατί να εργαστείτε στην Lamda Helix?
Γιατί στην εταιρεία μας λειτουργούμε με απόλυτη ακεραιότητα σεβόμενοι την αγορά και τον
κλάδο μας.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: site εύρεσης εργασίας, αναθέσεις σε recruiters,
Job Fair Athens.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Αναλυτική Σκέψη
> Ηθική Νοημοσύνη
> Ομαδικότητα
> Customer Excellence
> Προσανατολισμός στο
αποτέλεσμα και την

καινοτομία

www.company.gr
Αγίου Γεωργίου 01,
Γλυφάδα
info@company.gr
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Where

people and ideas

meet

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Στη Lamda Hellix είμαστε περήφανοι που αναπτύσσουμε και
λειτουργούμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις μηχανογραφικών κέντρων
με πάθος και αφοσίωση προωθώντας τη νέα ψηφιακή εποχή.
Βασική μας επιδίωξη είναι
η παροχή καινοτόμων και ανταγωνιστικών
εί
υπηρεσιών data center άριστου επιπέδου. Πιστεύουμε ότι η δύναμή
μας είναι οι άνθρωποί μας και γι' αυτό φροντίζουμε να αναγνωρίζουμε
τη συνεισφορά τους στην επιτυχία μας ενισχύοντας την πρωτοβουλία,
τις νέες ιδέες και επενδύοντας διαρκώς στην εκπαίδευση και
βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλώς ο καλύτερος πάροχος
υπηρεσιών data center στη ΝΑ Ευρώπη, Μέση Ανατολή και
Βόρεια Αφρική αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσουμε παράδειγμα
εκσυγχρονισμού με διαρκείς επενδύσεις και εξωστρέφεια
αναδεικνύοντας τη στρατηγική γεωπολιτική θέση της χώρας και
καθιστώντας τη Lamda Hellix ψηφιακό κόμβο της ανατολικής
Μεσογείου συνδέοντας εμπορικά τρεις ηπείρους.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Lamda Hellix είναι ένας από τους ταχύτερα
αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών data center
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει
κάποιους από τους μεγαλύτερους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην
περιοχή. Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην
πορεία της εταιρείας έως σήμερα:
2018: Το Athens-2 γίνεται το πρώτο Data Center στη ΝΑ Ευρώπη που έλαβε την
Πιστοποίηση Tier III of Constructed Facility από το Uptime Institute
2016: Βραβεύεται με το Best Modular Deployment στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή
και Αφρική για την υλοποίηση λύσης containerized data center πλήρως
τροφοδοτούμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το DataCenterDynamics
EMEA Awards 2016
2015: Το Athens-2 βραβεύεται ως το κορυφαίο data center για την φιλοξενία
τεχνολογικών υποδομών και δεδομένων στα διεθνή βραβεία DataCenterDynamics
EMEA Awards 2015 κερδίζοντας το βραβείο “Service Provider Data Center ΕΜΕΑ”.
2015: Το Athens-1 γίνεται το πρώτο colocation data center
παγκοσμίως που πιστοποιείται που πιστοποιείται στο επίπεδο
Gold κατά το πρότυπο LEED v4 O+M για την «πράσινη» λειτουργία
και συντήρηση του
2015: Το Athens-2, το νέο, πράσινο data center της
LAMDA HELLIX, τίθεται σε λειτουργία.
2013: Πιστοποιείται από τη Lloyds Register κατά το πρότυπο
ISO 27001 Information Security Management Systems.
2012: Βράβευση ως Best Workplace.
2011: Γίνεται ιδρυτικό μέλος του European Data Center Association.
2006: Πιστοποιείται από τη Lloyds Register κατά το πρότυπο ISO 9001
Quality Management Systems.
2005: Ξεκινά τη λειτουργία του το Integration & Consulting Business Unit.
2003: Το Athens-1 τίθεται σε λειτουργία.
2002: Ιδρύεται η Lamda Hellix.

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Telecommunications
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
της Ελλάδος (ΟΤΕ) Α.Ε.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές
του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους σε 3 χώρες. Υπό την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE, ο
Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία
και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT.

Γιατί να εργαστείτε στην Company?

Στον όμιλο ΟΤΕ αξιοποιούμε την τεχνολογία και την καινοτομία, για να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο
για όλους!

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:

Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο. Κάνοντας πράξη
την εταιρική μας αρχή «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ», φροντίζουμε να
παρέχουμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας. Ένα περιβάλλον που
διασφαλίζει την ασφάλεια, την ισότητα στην παροχή ευκαιριών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη σε
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο και αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση. Ως ένας ζωντανός
οργανισμός που εξελίσσεται και αλλάζει συνεχώς, ο Όμιλος ΟΤΕ φροντίζει να καλλιεργεί και να
ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία και τον διάλογο, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των ανθρώπων
του. Με στόχο το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή, αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία για να υποστηρίξει τα
συστήματα και τις εφαρμογές ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, απλοποιεί, συνενώνει και
εναρμονίζει πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζει προγράμματα ανάπτυξης
ψηφιακών δεξιοτήτων καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαζομένων του. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει
σύγχρονες οργανωτικές δομές, υιοθετώντας ένα ευέλικτο και λειτουργικό Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων
Εργασίας, ενισχύοντας την οργανωτική του αποτελεσματικότητα. Η αξιολόγηση και η διαχείριση της
απόδοσης, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων στις κατάλληλες θέσεις, καθώς και τα προγράμματα
προσέλκυσης, διακράτησης και διαχείρισης ταλέντων, διαμορφώνουν το προφίλ του Ομίλου ΟΤΕ ως ένα
σύγχρονο και ελκυστικό εργοδότη.

Δεξιότητες που
αναζητουν:
> IT
> Τηλεπικοινωνίες
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Περιοχες
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Πρακτικής
> Εργασίας

Λ. Κηφισίας 99,
Μαρούσι, Τ.Κ.151 24
hr@ote.gr
www.cosmote.gr/hub

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Telecomunications
ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Nokia is a global leader in the technologies that connect people and things. With state-of-the-art
software, hardware and services for any type of network, Nokia is uniquely positioned to help communication service providers, governments, and large enterprises deliver on the promise of 5G, the Cloud
and the Internet of Things. Serving customers in over 100 countries, our research scientists and engineers
continue to invent and accelerate new technologies that will increasingly transform the way people
and things communicate and connect.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
> Through direct applications either in LinkedIn or in our company’s site.
> Through the Referral program.
> Applicants matching the positions’ requirements, go through an interview(s) and a technical
assessment.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Sotware Developers
> Telecommunication
Engineers

www.nokia.com
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8,
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
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We create the technology
to connect the world
Follow us on social media:
LinkedIn - /company/nokia
Facebook - /NokiaGlobalCareers
Instagram - @nokia
Twitter - @NokiaCareers
Glassdoor - /Nokia
www.nokia.com/careers

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Retail

Oktabit S.A.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ, κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής τεχνολογίας στην Ελληνική αγορά. Δραστηριοποιείται από το 1992 ως διανομέας
επώνυμων προϊόντων πληροφορικής με γραφεία στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Αντιπροσωπεύει περισσότερους από 50 κορυφαίους κατασκευαστές, διαθέτοντας επίσης
πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια δοκιμών και επισκευών. Από το 2016 λειτουργεί το Dell Exclusive
Store στο The Mall Athens, αποκλειστικά με λύσεις Dell & Alienware Gaming. Η Oktabit
προσανατολίζεται δυναμικά προς τις νέες τεχνολογίες και πρώτη έκφραση στην κατεύθυνση αυτή
αποτελεί το τμήμα R&D με λύσεις SaaS. Στο πλαίσιο αυτό, τo 2018, εγκαινιάζει την Scibyl, που
αποτελεί υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για online καταστήματα λιανικής. H Oktabit
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δικτύου συνεργατών της με ποιοτικές λύσεις, συνέπεια και
αξιοπιστία.

Γιατί να εργαστείτε στην Oktabit?

Προσφέρουμε: • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, • προοπτικές ανέλιξης και
προσωπικής ανάπτυξης, • Δομημένο και διαρκές on-the-job training, • Ασφαλή εργασία, μέσω
της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας μας,• Δίκαιο και αξιοκρατικό πλαίσιο εργασίας,
• Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Αγγελίες σε site ευρέσεως εργασίας, LinkedIn,

recruitment agencies.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> IT
> Sales
> Digital
Marketing
> Machine
learning
> Python
> Azure
> AWS
> .NET
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Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.oktabit.gr
Γούναρη 26, Αγία
Παρασκευή 15343

Your Partner towards
Digital Transformation

Encouraging our customers and resellers to embrace
and expand into the digital era.

Create Solutions
Develop Services
Build Cloud Agnostic & Hybrid models
Explore Digital beyond Cloud

Join a forward-thinking environment
that fosters result-oriented creativity.

OKTABIT S.A.
info@oktabit.gr
211 8888 000
26 Gounari Str.
15343 Ag. Paraskevi

Our dream is to continuously evolve
and work on the things we love…

data and web engineering
Web Intelligence as a Service
Scibyl is a spinoﬀ project empowering e-shops to fully
beneﬁt from knowledge extracted from web data analytics.
Based on AI and advanced analytics, Scibyl oﬀers
easy-to-use intelligent services for e-shops.

Do you want to Innovate?
Say
hi@scibyl.com
26 Gounari Str. 15343, Agia Paraskevi

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Energy

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
Δραστηριότητες Εταιρείας:

Η εταιρεία κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εµπορίας προϊόντων
πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προµηθεύοντας την
περιοχή την οποία εξυπηρετεί µε ένα ευρύ φάσµα υψηλής ποιότητας προϊόντων. Ο τοµέας διύλισης
αργού και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Οµίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,
ο οποίος διαθέτει ένα από τα πλέον προηγµένα τεχνολογικά, σύνθετα και ευέλικτα ως προς την
παραγωγική διαδικασία προϊόντων, διυλιστήρια σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.Στο κοµµάτι της
εµπορίας ο Όµιλος έχει πετύχει σηµαντική ανάπτυξη των εργασιών του και επέκταση του µεριδίου του
στην εσωτερική αγορά. Βάση αυτής της εξέλιξης αποτελούν τα δίκτυα λιανικής εµπορίας υγρών καυσί
µων των θυγατρικών AVIN OIL και Coral (πρώην SHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.). Στο κοµµάτι των λιπαντικών
δραστηριοποιείται μέσω της LPC A.E. και στον τοµέα του υγραερίου µέσω της Coral Gas A.E.B.E.Y. To
2017 η εταιρεία ίδρυσε θυγατρική στην Κύπρο µε σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο
εξωτερικό. Τέλος ο Όμιλος έχει επίσης παρουσία στον τομέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου μετά την απόκτηση του 90% της NRG TRADING HOUSE Α.Ε. που ολοκληρώθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018.

Γιατί να εργαστείτε στην Motor Oil?
Αναγνωρίζουµε την αξία των εργαζοµένων µας και υποστηρίζουµε την ανάπτυξή τους προσφέροντας
ταυτόχρονα ανταγωνιστικούς όρους απασχόλησης, µέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον αµοιβαίας
εµπιστοσύνης και σεβασµού. Σεβόµαστε τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώµατα και έχουµε ως
προτεραιότητα την εξασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Μέσω αγγελιών σε Καριέρα, Linkedin και career

offices πανεπιστημίων.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Μηχανικοί
> Οικονομικά
> Πωλήσεις
> Marketing

www.moh.gr
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α,
ΜΑΡΟΥΣΙ
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MOTOR OIL
Group of
Companies
www.moh.gr

2,110

450

number
of employees
for 2018

recruitments
during the
period 2014-2018

33,850
man-hours
training
for 2018

76.2%

1,385
fuel stations
750
485
150

personnel
attendance

refinery’s proCessinG CapaCity

185,000

barrels of crude
oil per stream day
(bsd)

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Printec is leading the automated transactions eco-system in 16 countries in Central and Eastern
Europe, offering products & services as end-to-end solutions. Through our extended solution portfolio
and our solid experience of 30 years, we enable businesses to leverage innovative technology as the
force behind integrated IT solutions that improve human interactions, making everyday life easier. Our
solutions are behind our everyday activities: from cash or card transactions to self-service solutions
and more, we offer innovative technology solutions that enable hundreds of organizations in Europe
to meet and exceed their customers’ expectations, optimize their operations and create efficiencies.
We go to market through five key business solutions: • Digital Transformation, • e-Payments, • Self-Service Channels, • Security & Compliance, • Analytics & BI.

Γιατί να εργαστείτε στην Printec?

There is something special about Printec. There is a sense of pride that comes from building
state-of-the-art solutions in one of the most ever changing industries. We are an international team of
passionate professionals, with a strong engineering mindset and an emphasis on customer experience. ‘Innovate. Interact. Experience’ is our moto. We share the same passion. We inspire each
other. We grow together. We thrive together! Begin your growing journey, designed by you! From the
moment you join Printec, you can be certain of one thing; we will support you to figure out your skills
and develop your career planning. We have a stimulating high performance culture where we
embrace feedback and recognition and value our people’s achievements. We encourage our
people to develop themselves; challenge their knowledge, take initiatives and build new skills. Diverse
Backgrounds make us stronger. At Printec we embrace diversity in all of its forms. With us you will have
the opportunity to collaborate with people from different countries and cultures. We provide a
workplace where each employee feels he is treated equally and fairly by recognising the value of
individuality, regardless their age, gender or nationality. What’s in for you? Our people do their best
every day to keep us on top and we take special care of them and their families! We offer private
health care coverage, wellness programmes (in-house pilates courses, Printec running team), onsite
perks like coffee and snacks and flexible working arrangements among others. We recognise and
celebrate exceptional contribution every 3 months through Printec People Awards since we cannot
wait too long to say ‘thank you’.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: The recruitment process has three key phases
including planning, recruitment and employee selection. We evaluate & interview each
applicant using pre-defined criteria, we participate in job fairs and take every chance we can to
meet you in person. Our selection phase means that you will be asked to take part in aptitude or
technical tests or even present a case study. The candidate who will nail the process, will be the
one to receive the offer!

Ανοικτές
Περιοχές
Δεξιότητες που
αναζητούν: Δραστηριοποίησης: Θέσεις:
Αθήνα
> C#
> Πρακτικής
> .Net
> Εργασίας
>C
> C++
> SQL
> Angular
> CCNA
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www.printecgroup.com
MOSCHATO, ATHENS

Printec is a leader in business-to-customer
transaction technologies in 16 countries in
Central and Eastern Europe, offering a wide
range of technology solutions that help
improve human interactions, making everyday life easier:

> Digital Transformation
> Security & Compliance
> Self Service Channels
> Analytics & BI
> E-Payments

OUR
VALUES

900+

16

employees

countries

€121m
revenue

WHAT
WE
OFFER

START
YOUR
CAREER
WITH
PRINTEC

Wellness programs
(pilates, running, basket
and billiard)
Friendly workplace
Competitive salary
package
Team medical
& life insurance

People Awards
on a quarterly basis since we cannot
wait too long to say ‘thank you'

Flexible working
arrangements
Onsite perks
like coffee & snacks

Career development
& continuous training

WANT TO JOIN US?
www.printecgroup.com

/PrintecGroup

hr@printecgroup.com

/printec-group-of-companies

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
IT
Security
Telecommunications

SPACE HELLAS ΑΕ
Δραστηριότητες Εταιρείας:

H SPACE HELLAS, είναι ένας δυναμικός System Integrator που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις
διεθνείς αγορές. Μια Ελληνική εταιρεία η οποία από το 1985 βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών
εξελίξεων, προσφέροντας στην αγορά μια ευρεία γκάμα λύσεων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών,
πληροφορικής και ασφάλειας. Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα δυνατό after sales support, έχοντας
δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα και πιο οργανωμένα δίκτυα τεχνικής υποστήριξης. Διαθέτουμε στις
εγκαταστάσεις μας ένα state-of-the-art Network Operation & Security Operation Center και Help Desk,
το οποίο λειτουργεί 24x7x365. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001:2015, ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013, περιβαλλοντικής διαχείρισης Ι
SO 14001:2015, υγείας & ασφάλειας OHSAS 18001:2007.
Στην πολυετή πορεία της η Space Hellas, έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους
διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και έχει στο ενεργητικό της μια εντυπωσιακή λίστα από success stories. Ως
καινοτόμος εταιρεία, πρωτοπορεί στις νέες τεχνολογικές τάσεις όπως Cloud Βased Services, Internet Οf
Things, Smart Cities, Big Data, Blockchain, AI, κ.α. Επεκτείνεται διαρκώς με νέα επιχειρηματικά πλάνα,
επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη και σε τεχνολογικές λύσεις, στις οποίες προσδίδει προστιθέμενη
αξία.

Γιατί να εργαστείτε στην Space Hellas?
Το ανθρώπινο δυναμικό μας εργάζεται με πάθος, σεβασμό και ως μία ομοιογενής ομάδα. Μετά από
πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας αποτελούμε ένα πολύ καλό «σχολείο» και ένα σημαντικό
επαγγελματικό προορισμό για πολλούς ταλαντούχους νέους της αγοράς. Η Space Hellas είναι ένας
χώρος δημιουργίας, όπου τα επαγγελματικά όνειρα του καθενός μπορούν να πραγματοποιηθούν,
συμβάλλοντας παράλληλα στο εταιρικό όραμα.
Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των εργαζομένων της και στοχεύοντας πάντα στην επιβράβευσή
τους, η Space Hellas, μεταξύ άλλων, προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο
περιβάλλον εργασίας, με άριστες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, ευχάριστη και δυναμική ατμόσφαιρα,
προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Οι ανοιχτές θέσεις της εταιρίας μας δημοσιεύονται στην
επίσημη ιστοσελίδα μας www.space.gr/careers, σε διάφορα career sites όπως το www.kariera.gr και στο
LinkedIn. Κατόπιν, πραγματοποιούνται δομημένες συνεντεύξεις με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και
τους αρμόδιους υπευθύνους των τμημάτων της εταιρίας μας.
Ανοικτές
Θέσεις:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

> Πρακτικής

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρa
Ιωάννινα
Κρήτη
Φάρσαλα

> Εργασίας

www.space.gr
Λ.Μεσογείων 312, Αγία
Παρασκευή, 15341

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Δίκτυα
> IP Τηλεφωνία
> IT Security
> Linux
> C#, JAVA, PYTHON
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
Energy
Finance
Human Resources
Insurance
IT
Shipping Industry

PwC

Δραστηριότητες Εταιρείας:
At PwC Greece, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We are a
network of firms in 158 countries with more than 250,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. We have premises in Athens and Thessaloniki
and more than 1,000 employees. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at
www.pwc.gr.

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.pwc.com/gr
Λεωφόρος Κηφισίας
268, Χαλάνδρι
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Our purpose is
to build trust in
society and solve
important problems
PwC Greece is part of a network of firms in
158 countries with more than 250,000 people
who are committed to delivering quality in
assurance, advisory and tax services. We have
premises in Athens and Thessaloniki and more
than 1,000 employees.
Find out more and tell us what matters
to you by visiting us at www.pwc.gr.

Audit &
Assurance
We help you navigate regulatory
complexity and strengthen trust and
transparency. By bringing new perspectives,
harnessing specialised knowledge of your
business,industry and regulations we deliver
deeper insights and advice across your
organisation.
We approach your audit with a deep and
broad understanding of your business, the
industry in which you operate, and the latest
regulatory standards. We consider the risks
your company faces, the way management
controls these risks and the transparency of
your company’s reporting to stakeholders.
Our thorough understanding of the regulatory
framework and legislation enables us to help
with complex business requirements and
ensure compliance.

Tax &
Legal
Our network of experienced professionals
can assist you in achieving your goals across
a wide spectrum of tax and legal activities
and helps you deal with the rapidly increasing
complexity of the Greek tax, legal and regulatory
environment. We combine a strong understanding
of your business and economic environments
with specialist tax and legal knowledge on a
worldwide scale.
Understanding the complexities, we help
companies identify and reduce tax risks;
comprehend and meet their compliance
obligations; implement tax strategies that
complement their business and operational
objectives; resolve disagreements with tax
authorities when they arise; and manage tax
accounting and reporting issues.
More than that, we have an integrated approach
through our innovative solutions and practices
and legal expertise embedded in the PwC global
network’s wider capabilities. Our offering of
tailored services complement your vision and
mirror your way of working, adapting and aligning
with your business objectives to reduce costs,
increase efficiencies, and mitigate risk, and help
create economies of scale.

Advisory
We are world-class transformation
consultants with capabilities based
on trusted relationships, deep industry
knowledge and professional experience.
We bring together a range of functional
skills in strategy, operations, finance, HR
management, risk and technology. By
taking time to understand your business
and the issues and challenges you are
facing, our Advisory team uses local and
global knowledge to help you challenge
conventions, introduces and delivers
strategies that work specifically for you.
When it comes to Deals, we assist you
in transforming your businesses with
a full range of related services across
the business lifecycle. Additionally, our
Business Process Outsourcing Services
meet your business needs through tailored
solutions in accounting outsourcing, payroll
services and IFRS reporting.

PwC
Academy
PwC’s Academy is the learning and education
business of PwC. We are committed to supporting
the sustainable growth of talent. We offer professional
training courses and tailor made programmes based
on the best practices of our global network of firms
and the individual experiences of our experts.
Our focus is on all business related areas such as
Accounting, Tax, Strategy, HR and Finance - Banking.

Leof. Kifisias 268, Chalandri 152 32, Greece
T: +30 210 6874400 | F: +30 210 6874444 | www.pwc.gr

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Shipping Industry

Thenamaris Ships
Management Inc.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Thenamaris διαχειρίζεται ένα στόλο ποντοπόρων βαποριών υψηλών προδιαγραφών για
λογαριασμό των ιδιοκτητών τους και των πελατών μας, βοηθώντας έτσι να μεταφερθούν αγαθά σε
ανθρώπους ανά τον κόσμο, εμπλουτίζοντας τις ζωές τους. Ο υπό διαχείριση στόλος της Thenamaris
απαρτίζεται σήμερα από 84 πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία ξηρού φορτίου ενώ η Thenamaris LNG
διαχειρίζεται συνολικά 7 πλοία: 3 πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και 4
νεότευκτα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG). Παράλληλα, η ομάδα της
Thenamaris συντονίζει την κατασκευή 5 νεόκτιστων πλοίων. Σήμερα, απασχολούμε πάνω από 2900
ναυτικούς και περίπου 300 υπαλλήλους στα γραφεία μας στην Αθήνα.

Γιατί να εργαστείτε στην Thenamaris?

Η Thenamaris παρέχει στo ανθρώπινο δυναμικό της εξαιρετικές συνθήκες εργασίας καθώς και
ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, έχοντας πετύχει επίπεδα αφοσίωσης των
εργαζομένων της που είναι σπάνια για τον κλάδο μας. Βασική μας επιδίωξη είναι να είμαστε ο
εργοδότης της επιλογής σας.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Η διαδικασία πρόσληψης της Thenamaris
περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια και διαδικασίες οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το
επίπεδο και την ειδικότητα της θέσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διενεργούνται: αξιολόγηση
βιογραφικών, πολλαπλές συνεντεύξεις, τεστ δεξιοτήτων και τεχνικά case studies. Το πρώτο
βήμα για να δηλώσει κάποιος υποψήφιος το ενδιαφέρον του για την εταιρεία είναι να
υποβάλλει το βιογραφικό του αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας μας. Στη συνέχεια, το
βιογραφικό αξιολογείται με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας και σε περίπτωση που
πληροί τις προδιαγραφές, κάποιος από την ομάδα μας θα σας καλέσει για μία πρώτη
συνέντευξη.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.thenamaris.com
Αθηνάς 16 & Βορέου,
Βουλιαγμένη, 16671

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
Συνεργασία,
προσανατολισμός
στο αποτέλεσμα και
ταυτόχρονα
ενθουσιασμός και
πρωτοβουλία είναι
κάποιες από τις

βασικές δεξιότητες
που κάνουν έναν
υποψήφιο να
ξεχωρίσει.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Telecommunicationsα

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, και
λειτουργεί ως καταλύτης στην αγορά. Με μοναδική τεχνογνωσία και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, η Vodafone επενδύει στις
πιο σύγχρονες και ανθεκτικές στο μέλλον ψηφιακές υποδομές, στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και
συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα. Η εταιρία παρέχει συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας που
στηρίζουν αξιόπιστα τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής, κινητής, internet
και τηλεόρασης και εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις.

Γιατί να εργαστείτε στην Vodafone?
1. Θέλουμε η καθημερινότητα κοντά μας να συνδέει τους ανθρώπους μας, να τους δίνει την ευκαιρία να εκφράζονται, να
μαθαίνουν και να αισθάνονται καλά. Στα campus μας συμβαίνουν όμορφα πράγματα που αντανακλούν δεσμεύσεις της
εταιρείας και αποτελούν αφορμές για να... σηκωνόμαστε από τα γραφεία μας! Meeting στο εστιατόριο, διάλειμμα για μια παρτίδα
ping pong, χαλαρωτική γιόγκα στο τέλος της ημέρας, συμμετοχή στο μοναδικό θεατρικό εργαστήρι, δουλειά από παντού εντός
και εκτός εταιρείας.
2. Οι άνθρωποί μας επιβραβεύονται. Στη Vodafone αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, ειδικά όταν αυτή καθρεφτίζεται στα
αποτελέσματα της εταιρείας. Για το λόγο αυτό έχουμε σχεδιάσει συστήματα μεταβλητών αμοιβών, προσφέροντας κίνητρα για
αναγνώριση και επιβράβευση. Αισθάνονται ασφαλείς και απολαμβάνουν προνόμια. Κάθε εργαζόμενος λαμβάνει ασφάλιση
νοσοκομειακής περίθαλψης, ζωής και ατυχημάτων για τον ίδιο και την οικογένειά του. Φυσικά, οι άνθρωποί μας απολαμβάνουν
μεγάλες εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες της Vodafone, αλλά και σε αντίστοιχα πολλών συνεργαζόμενων εταιρειών. Eίναι
κοντά σε όσους αγαπούν. Εφαρμόζουμε ευνοϊκές πολιτικές για τις νέες μητέρες, προσφέροντας 4 μήνες επιπλέον άδεια
μητρότητας και επίσης 12 ημερολογιακές ημέρες άδειας για τους πατέρες. Ταυτόχρονα, διοργανώνουμε δωρεάν camps και για τα
παιδιά των εργαζομένων μας και workshops για τους εφήβους. Ανεβαίνουν βουνά και τρέχουν μαραθώνιους. Yoga ή pilates στο
on campus γυμναστήριο; Μπάσκετ, τρέξιμο ή trekking στη φύση; Οι ομάδες της Vodafone προπονούνται με τους καλύτερους και
οι team building δραστηριότητες που οργανώνονται ασκούν συχνά πνεύμα και... σώμα.
3. Δε σταματάς να μαθαίνεις. Θέλουμε οι άνθρωποί μας να μας εμπνέουν, αλλά και να εμπνέονται από εμάς. Να αναπτύσσονται,
να εκπαιδεύονται, να εξελίσσονται, να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Για να το πετύχουμε αυτό,παρέχουμε όλα τα απαραίτητα
εργαλεία που διευρύνουν γνώσεις και δεξιότητες. Ακολουθούμε τον κανόνα 70:20:10. Το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπαίδευσης
(70%) πηγάζει από την καθημερινή εμπειρία μέσα από τον εργασιακό ρόλο και τη διάθεση των ανθρώπων μας να ανακαλύψουν,
να πειραματιστούν, να τολμήσουν, να πετύχουν. Το 20% είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με το ανθρώπινο δυναμικό,
συνεργάτες, managers, μέντορες. Οι εμπνευσμένοι εργαζόμενοί μας είναι πάντα εκεί για όσους ξεκινούν το ταξίδι τους στη
Vodafone. Induction, Buddy assignment, Job Shadowing, είναι μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να
αναδεικνύουμε νέους ανθρώπους με ταλέντο και να δημιουργούμε δυνατές ομάδες. Τέλος, ένα σημαντικό 10% προέρχεται από
οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές, όπως workshops, e-learnings, webinars.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: H επιλογή εξαρτάται από τη θέση πρόσληψης. Ετσι η επιλογή
γινεται με digital interviews ή/και tests ή/και διαδραστικές ασκήσεις και συναντήσεις με στελέχη μας.
Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Digital
> Analytics
> Aπόφοιτοι Πολυτεχνικών

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Σχολών, Σχολών
Πληροφορικής, Μαθηματικών,
Marketing
με Μεταπτυχιακό (ολοκλήρωση
ή σε εξέλιξη)
> Graduate Program –
Discover
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www.vodafone.gr
Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι
152 31
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Building Materials

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία διεθνής εταιρία δομικών υλικών, με μακροχρόνια δέσμευση να υπηρετεί τις
πιο θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με
υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Ο ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε το 1902, στην Ελλάδα και έχει αναπτυχθεί σε μία
διεθνή εταιρία με παρουσία σε 14 χώρες ενώ διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές.

Γιατί να εργαστείτε στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ?
Στον Τιτάνα είμαστε όλοι μια ομάδα που αναπτύσσεται και δημιουργεί με ίσες ευκαιρίες,
συνεργάζεται αποτελεσματικά, μαθαίνει, εξελίσσεται και κάνει κάθε μέρα τη διαφορά.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Οικονομικές επιστήμες
> Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανάρτηση αγγελιών

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Πρακτικής

> Φυσικές Επιστήμες
(Φυσικοί, Χημικοί)
> Μαθηματικοί
> Πληροφορική
> Επιστήμες Μηχανικών
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ (Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι
& Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί,
Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί
Μεταλλείων - Μεταλλουργών,
Πολιτικοί Μηχανικοί)

Χαλκίδος 22 α
www.titan-cement.com
main@titan.gr
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Pharmaceutical Industry

FAMAR
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Established in 1949 in Greece, Famar is a leading European provider of contract industrial services to
the Pharmaceutical and Health & Beauty industry, with over 500 million packs shipped in 2006. Famar
has enjoyed substantial growth over the last years, realizing acquisitions in France, Italy, the Netherlands, and Greece while setting forth plans for further expansion and consolidation in existing markets.
With a network of 11 production sites, 3 pharmaceutical development units, 1 Health & Beauty R&D
unit, and 3 distribution centres, in 4 European countries, Famar reliably offers: • Pharmaceutical
Production, • Pharmaceutical Development, • Health & Beauty Production and R&D ,• Logistics.

Γιατί να εργαστείτε στην FAMAR?
You can make an impact in Famar. The company offers competitive salaries as well as opportunities for
development as an executive. Your career will take off in ways you cannot imagine.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Job posting (internal/external), interviews, case
studies

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Παραγωγή
> Οικονομικά
> Logistics
> HR
> B2B sales
> Procurement
> IT

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.famar.gr
Αγίου Δημητρίου 63,
Άλιμος
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΜΑΡ
“Famar is a leading provider of Pharmaceutical and Healthcare manufacturing and
development services with a legacy of 70 years of technology expertise.
Building on our experience, we are your reliable partner to deliver flexible solutions, from
development to production and distribution.
Recognized as a global leader in Liquids, Ointments and Creams, we are one of the top 10
pharma CDMOs, proud to be acknowledged for our customer care mindset.
VISION
Driven by our culture of an authentic service mindset, we are a team who cares about
customers, external parties and our people. We offer services covering the majority of
pharmaceutical dose forms, while providing a particularly strong expertise in Liquids,
Ointments and Creams.
Our organization is focused on developing Capability in our people, equipment and processes
in order to deliver Reliability for our customers.
We want to be a partner of choice, globally present and recognized for our customer focus,
excellence in execution and high quality finished products.
Our teams have built on their outstanding expertise in finding flexible and compliant
solutions to your needs, over 70 years.
We have long-established relationships with a broad customer base:
• Serving 8 out of the top 10 global pharma and 4 out of top 5 global generic
companies
• Solid track record with over 150 customers
• Experience, continuity and customer care are the cornerstones of Famar’s longterm business-oriented partnership
In Greece we have over 1100 employees. We have manufacturing/packaging activities in
Alimos, Anthoussa, Avlonas 48 & 49. We have logistics, warehousing and transportation
activities in Avlonas and Thiva.
We offer and environment that provides opportunities to progress your career and make an
impact. We hire based on the potential we see in people. In Famar, you will be trusted to
dive right in, take the lead and use your initiative”.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Finance
IT
Athens Exchange Group
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού και
καταχώρησης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και
οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Γιατί να εργαστείτε στο ATHEX Group?
Επενδύουμε στους ανθρώπους μας παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης που είναι
βασισμένες τις ανάγκες τους και στις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.
Προσφέρουμε διάφορες ευκαιρίες για ευεξία και εξισσορόπηση επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής, όπως μαθήματα pilates και αυτοάμυνας στα γραφεία μας, ομάδα ποδοσφαίρου και
τρεξίματος, ψυχολογική υποστήριξη στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογγενειών του και
ημέρες αιμοδοσίας για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Ομίλου. Τέλος προσφέρουμε ένα
ολοκληρωμένο πακέτο παροχών που περιλαμβάνει ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό και
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σίτιση στο εστιατόριο της εταιρίας, παροχές για βρεφονηπιακούς
σταθμούς και παιδικές κατασκηνώσεις κ.α.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Η διαδικασία επιλογής μας περιλαμβάνει
4 στάδια: 1. Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος,

2. Τεστ τεχνικών δεξιοτήτων

3. Τεστ

προσωπικών δεξιοτήτων 4. Προσωπική συνέντευξη.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Οικονομικά
> Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

> Software
Development
> Επιχειρησιακή έρευνα
> Ανάλυση δεδομένων
> Software
Engineering
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www.athexgroup.gr
Λεωφόρος Αθηνών
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ATHEXGROUP is looking for

If you are...
• Senior student or recent graduate in Business, Engineering,
Finance or Technology
• Passionate for the FinTech industry
• Self motivated, with a history of pursuing personal goals
• Analytical and conceptual thinker
• Team player with outstanding communication skills

Kick-start your career
in Athens Exchange Group today!

hr@athexgroup.gr
athens exchange group

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consumer Goods
Cosmetics

APIVITA AEBE
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η APIVITA είναι μια πρωτοποριακή ελληνική εταιρία παραγωγής καινοτόμων φυσικών καλλυντικών από
το 1979 που παρέχει φυσική, ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα. Η Εταιρία έχει παγκόσμια
παρουσία, η οποία σήμερα καλύπτει ένα δίκτυο 14 χωρών, Ισπανία, Χονγκ Κονγκ, Κύπρος, Ρουμανία,
Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ουκρανία, Κροατία, Βουλγαρία, Λετονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία
και Ιταλία. Στην APIVITA μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για αειφόρο ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό και
αγάπη για τη φύση και την ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με
ανθρώπους με εξαιρετική ικανότητα να επικοινωνούν τη μοναδικότητα, τη φιλοσοφία και τις αξίες της
APIVITA, ώστε να προωθούν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Γιατί να εργαστείτε στην APIVITA?
Η APIVITA είναι μία εταιρία με πολυετή και σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές
του εξωτερικού. Η εταιρία βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και
της πράσινης ανάπτυξης δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσωπική και
επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Μέσα σε ένα σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο
εργασιακό πλαίσιο οι εν δυνάμει συνεργάτες μας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και συνεπώς
να αναπτύξουν τόσο τα hard όσο και τα soft skills τους. Η APIVITA είναι μία εταιρία που αναγνωρίζει την
προσπάθεια και την αφοσίωση παρέχοντας ένα ανταγωνιστικό πακέτο παροχών στο ανθρώπινο
δυναμικό της, καθώς και τη δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη στον τομέα
ενδιαφερόντων του κάθε εργαζόμενου."

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Η αξιοκρατία και η διαφάνεια αποτελούν βασικές
αξίες μας και αυτό διαφαίνεται έντονα στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Για το συγκεκριμένο
σκοπό έχει δημιουργηθεί ένας δομημένος οδηγός συνέντευξης με κοινές ερωτήσεις για όλους τους
υποψηφίους ανά θέση, ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενικότητα του αξιολογητή. Επίσης, όλα τα
στελέχη που συμμετέχουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων, έχουν λάβει εκπαίδευση από το τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δεξιότητες που
αναζητουν:
>
>
>
>
>

Marketing
Analytics
HR

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Finance
Quality Contro

> Mechanical
Engineering
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www.apivita.com/hellas
ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
info@company.gr

APIVITA
BEE SKILLED - BEE ON BOARD

Internship
Retention
Rate:
21%

Over 250
interns as
of 2018

Promotion 38 mentors
from
from
within: 68%
12
departments

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Telecommunications

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Cognity is the Digital Enabler of the leading Telecommunications, Financial Services, Betting and Retail
organisations in Europe and Middle East. Due to our long-standing relationships, we have become the
Trusted Partner of major organisations in their key IT, BSS and OSS projects, enabling their Digital
Transformation. By successfully blending the digital with the physical channels we digitally activate
these organisations, on solid ground. This empowers truly omni-channel and unique customer experiences.

Γιατί να εργαστείτε στην Cognity?
We are committed to the following core values:
- We value each employee as an individual and provide an environment where you can do your best
work.
- We work together as teams to realise our vision and realise our customer's vision.
- Our success is based on our customers' success.
- We achieve through excellence, exhibiting the highest levels of professionalism, competency
and ethics.
- We take informed action, by considering all relevant information and looking for creative solutions.
- We recognise the importance of open, honest and respectful communication to achieve
our business goals.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: ADS / INTERVIEWS & TEST
Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Full Stack Java
Developers
> PHP/Drupal Developer

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

> CRM Consultant
> Telecommunication
SW Engineer
> Intergation Consultant
> Cloud Solutions
Consultant

Λεωφ. Κηφισίας 42,
Μαρούσι
www.cognity.gr
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consumer Goods
Finance
Human Resources
Pharmaceutical Industry
Retail
Telecommunications

INGROUP

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Ο Όμιλος INGROUP συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες της ελληνικής
αγοράς και αναλαμβάνει την Εύρεση, Επιλογή και Διαχείριση Προσωπικού για τις εταιρείες πελάτες της.
Συνεργαζόμαστε με εταιρίες στους τομείς των Consumer Goods, Finance, Human Resources, Pharmaceutical Industry, Retail, Telecommunications.

Γιατί να εργαστείτε στην INGROUP?
Αναζητούμε υποψηφίους για εταιρείες πελάτες μας.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Γίνεται αξιολόγηση μέσω της συνέντευξης και στην συνέχεια με διάφορα HR Tools.

Ανοικτές
Θέσεις:

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:

> Πρακτικής

Αθήνα

> Εργασίας

www.ingroup.gr
ΟΙΤΥΛΟΥ 11, Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητουν:
>
>
>
>

Οικονομικά
Πωλήσεις
HR
Φαρμακευτικές
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Telecommunications

COMMSQUARE
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Commsquare προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προϊόντα λογισμικού σε
παρόχους κινητής τηλεφωνίας, κυρίως στις αγορες της Ευρώπης και της Μ. Ανατολής. Τα τεχνικά
τμήματα των εταιρειών αυτών χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες monitoring, ανάλυσης,
και βελτιστοποίησης της Commsquare για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των δικτύων κινητής
τηλεφωνίας.Η Commsquare έχει έδρα στο Βέλγιο και γραφεία στη Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Απασχολεί ~60 εργαζομένους, 35 εκ των οποίων στην Αθήνα, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο
γραφείο μας. Η πλειοψηφία των εργαζομένων μας είναι μηχανικοί SW και τηλεπικοινωνιών.

Γιατί να εργαστείτε στην Commsquare?
Κάποιος που θα έρθει στην Commsquare θα γίνει μέλος μιας ομάδας που είναι φορέας υψηλής
εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, πιστεύει στην αριστεία και είναι κατάλληλα οργανωμένη ώστε να
αφομοιώνει και να εκπαιδεύει αποτελεσματικά τα νέα της μέλη. Εκτός απ’ την απόκτηση πολύτιμων
γνώσεων σ ’έναν τομέα που είναι στη αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι
μηχανικοί της Commsquare αποκτούν και σημαντικές εμπειρίες, εργαζόμενοι σε ένα απαιτητικό
περιβάλλον, σε επαφή με πελάτες από διαφορετικές εταιρείες και χώρες.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Μόλις προκύψει η ανάγκη για πρόσληψη, χρησιμοποιούμε τους εξής τρόπους:
Δημοσίευση της θέσης στο site μας, δημοσίευση αγγελίας στο LinkedIn, προσωπική σύσταση
από συναδέλφους και τέλος, μέσω Recruiter.
H επιλογή γίνεται με:
Αξιολόγηση βιογραφικών, τεχνική αξιολόγηση με προσωπική συνέντευξη (που περιλαμβάνει και
τεστ) και αξιολόγηση του χαρακτήρα και του cultural fit.
Οι νεοπροσλαμβανόμενοι ακολουθούν πρόγραμμα ένταξης με:
Εντατικές εκπαιδεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο, ένταξη σε υπάρχουσα ομάδα (ένα μέλος της
οποίας αναλαμβάνει το ρόλο μέντορα ) και τέλος, συνέχεις αξιολογήσεις/εκθέσεις προόδου.

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

> Mηχανικοί SW
> Tηλεπικοινωνιών

Αθήνα

> Εργασίας

Παπαρρηγοπούλου 21Αγ. Παρασκευή
www.commsquare.com
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Commsquare

Monitor, measure, analyse & optimise
your mobile network to maximise
customers’ performance
Facts and figures

We provide Services & Products that allow Mobile
Operators optimize network performance and
improve the way subscribers perceive quality.
We deliver reliable and actionable KPIs to troubleshoot and optimise mobile data networks
• Privately owned engineering company founded
in 2001
• HQ in Belgium; offices in Greece and UK
• Part of Systemics Group in 2016
30+ operators in 15 countries across EMEA benefit
from the quality of our work.

Our Value Proposition

Commsquare Products

A comprehensive active and passive probing
suite that empowers mobile data network
performance and improves business efficiency.

Product Portfolio

Major References

Key differentiators

Commsquare offers deep technical expertise and
combined knowledge in:
• Radio Access Network, Core Network and
Operation Support Systems (OSS)
• Signaling and IP protocols
• Software development
Commsquare delivers high quality value to
address the needs of diverse business users
within an organization

Commsquare Services

We are a competence centre for mobile core &
radio, IP, IT and SW development. We are
committed to help you handle complex technical
issues and driven to deliver outstanding results

Services Suite

Dellingstraat 34/1, 2800 Mechelen , Belgium, T: +32 15 52 88 74
Paparrigopoulou 21, 15343, Athens, Greece, T: +30 210 6445022

Q1 2019

www.commsquare.com
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Information Services

Δραστηριότητες Εταιρείας:

Dialectica is a fast-growing information services firm that partners with private equity, hedge
funds and advisory firms from all over the world. Joining Dialectica is a unique chance to be
part of a team that operates across the global business environment.

Γιατί να εργαστείτε στην Dialectica?
Why join us?
International exposure: We work with clients and industry specialists spanning every timezone of
the globe.
Client facing responsibilities: We collaborate with the world’s most sophisticated investors and
corporate strategists.
Cross-sector projects: You will have the unique opportunity to learn from the leading CEOs of
industry, from O&G to media to biotechnology.
Commercial skillset: You will develop a fundamental commercial skill set in the high growth
information services field.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Different channels:LinkedIn, other platforms, participation in career fairs

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Finance

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας

> Audit
> Tax
> Accounting
> Consulting

London
www.dialecticanet.com
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Consulting
Finance
Human Resources

ERNEST & YOUNG

Δραστηριότητες Εταιρείας:
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and
quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to
all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for
our people, for our clients and for our communities. EY refers to the global organization, and
may refer to one or more, of the member firms of Ernst &Young Global Limited, each of which
is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee,
does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit
ey.com.

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

> Οικονομικά

Αθήνα
Θεσσαλονικη

> Εργασίας

> Λογιστική
> Πληροφορική

> Πρακτικής

και συναφείς
δεξιότητες

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 15125,
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
www.ey.com/gr
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EY is one of the world’s leading professional services
firms, offering assurance, tax, transaction and
advisory services.
EY is a $31.4 billion global leader, with over 262,000
people across over 150 countries and 700 offices.

EY in Greece:

Advisory, solves complex business issues
and helps clients transform and improve
their performance. The main services
offered are:
►
►

EY has been operating in Greece since 1926. It is a
leading firm in assurance, tax, transaction and advisory
services, with approximately 1,200 people in total, in
two offices in Athens and Thessaloniki.

►

Performance Improvement
Finance, Supply Chain & Operations, Technology,
Strategy & Customer, Data & Analytics
Risk
FSRM, Actuarial, Risk Assurance, Cyber Security,
Internal Audit & Risk Transformation
People Advisory Services
Assurance, drives increased skepticism
around financial information to protect
and serve the public interest and deliver
the highest quality audits.
The main services offered are:

EY assists its clients that range from private individuals
and entrepreneurial businesses to major public
companies and multinationals, to anticipate, define
and deal with issues that are critical to their success.
The firm has the knowledge, technology and creativity
expected in a trusted business advisor, helping clients
operate more efficiently, manage risk, foster growth
and inspire confidence.

►

External Audit Services

►

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)

►

Climate Change & Sustainability Services (CCaSS)

EY Greece is part of Europe, Middle East, India and
Africa (EMEIA) Area and one of the 31 countries that
comprise the CESA (Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia) region.

►

Forensics & Integrity Services (FIS)

This enables and facilitates our experienced
professionals to use and implement our global proven
methodologies and extensive resources so as to offer
quality and seamless services, to our domestic clients
as well as to clients that operate cross borders.
Our structure allows us to:

1,200
Professionals
in Greece

2

►

act cohesively to achieve our
strategic priorities
for people, quality and growth;

►

respond effectively against a
background of challenges and
change in each of our local
markets throughout the world;

►

achieve greater focus, leverage
and coordination across the
organization to the benefit of
our clients;

►

promote greater effectiveness
and efficiency in delivering
services to the companies
we serve;

Offices in Athens
and Thessaloniki

93

Years operating in
Greece, since 1926

►

deliver consistent quality
and integrity every time
and everyplace.

Tax, assists businesses better meet
their obligations and understand the
implications of their decisions.
The main services offered are:
►
►
►
►
►
►
►
►

Business Tax Services
Global Compliance & Reporting
Tax Accounting & Risk Advisory Services
Transaction Tax Services
Indirect Tax Services
International Tax Services
People Advisory Services
Legal Services
Transaction Advisory Services,
empowers clients to achieve sustainable
growth through strategic allocation of
capital. The main services offered are:

►

Valuations & Business Modelling Services

►

Restructuring Services

►

Lead Advisory Services

►

Operational Transaction Services

►

Transaction Support Services

►

Transaction Tax Services

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Founded in 1989 and with the vision to simplify risk management software, EXUS launched its
Debt Collections Suite in 2016 with the aim to support financial entities worldwide to improve
their results. With headquarters in London and R&D centre in Athens, our EFS Debt Collections
& Recovery Software is trusted by risk professionals in more than 26 countries worldwide. We
introduce simplicity and intelligence in their business processes through technology, improving their collections performance.

Γιατί να εργαστείτε στην EXUS?
Λόγω του πολύ καλού κλίματος, της εκπαίδευσης που θα λάβει και την επαφή με Νέες
Τεχνολογίες.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων και τεχνικών tests για θέσεις Μηχανικών.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Software
Engineering
> Java

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας
> Πρακτικής

> SQLMySQL
> Angular
> Data Analysis
> Digital
Marketing

Λ. Μεσογείων 73-75 &
Εστίας 1, Αθήνα
www.exus.co.uk
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Some of EXUS roles

We are looking
forward to
welcome you
on board!

iOS and Android Developers
Microsoft .Net/MVC Developers
UI / UX Designers
Data Scientists
Business Analysts
Machine Learning Engineers
Java Engineers
QA Engineers

Our Values

Project Managers
Support Engineers

We are transparent and direct
We are passionate, positive & fun
We are respectful & friendly, never cynical or sarcastic
We never settle, we always find a
better, smarter solution
We are eager to learn & explore
We put the greater good first
We are frugal & we do not waste resources
We are fanatically disciplined, we keep our word &
deliver on our promises

Check our EXUS Careers Page for our vacancies!
https://www.exus.co.uk/en/careers/

Innovation / Research & Developement
EXUS' Innovation department is working on numerous large-scale
Research and Innovation Projects in various sectors such Security
(Physical and Cyber), Transport, Health and Creativity, with our core
competence being around data analytics, AI, blockhain, complex
event processing and large scale cloud implementations
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
Finance
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Grant Thornton αποτελεί έναν οργανισμό παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών, με περισσότερα από 53.000 στελέχη σε 140 χώρες. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε
δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη. Η Grant Thornton στην
Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ελεγκτικών, φορολογικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με παρουσία σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και
Ιωάννινα) και με περισσότερα από 600 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτουμε γνώση και εμπειρία,
διασφαλίζοντας μία ουσιαστική σχέση συνεργασίας με τους πελάτες μας. Βασικοί πυλώνες της
προσέγγισής μας είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, η κατανόηση των
ξεχωριστών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και η αφοσίωση στις φιλοδοξίες και στη στρατηγική
ανάπτυξής τους, μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Με τον τρόπο
προσέγγισής μας, συνθέτουμε τις κατάλληλες ομάδες στελεχών, προκειμένου να προσφέρουμε ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων, που ως στόχο έχουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη των πελατών
μας.

Γιατί να εργαστείτε στην Grant Thornton?
• Friendly and dynamic working environment, in which you can develop your skills and
competencies.
• Competitive remuneration and benefits package.
• A work place with a strong focus on values and work-life balance and the joint aim to provide the
best possible solutions for our clients.
• Formal training, coaching and mentoring.
• Your professional and personal success is our commitment.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Η διαδικασία πρόσληψης περιλαμβάνει συνεντεύξεις καθώς και testing sessions.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Οικονομικά
> Χρηματοοικονομικά

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας
> Πρακτικής

> Λογιστική
> Web development
> Εnergy
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Ζεφύρου 56
www.grant-thornton.gr

grant-thornton.gr

“It’s more than just a job.
It’s an experience.”
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Industry

Henkel Hellas
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η HENKEL κατέχει διεθνώς ηγετικές θέσεις στους τομείς των Καταναλωτικών και Βιομηχανικών
προϊόντων και Τεχνολογιών. Eίναι το όνομα που κρύβεται πίσω από πολλά προϊόντα μάρκας, όπως
Dixan, Neomat, Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Loctite, Pritt κ.α. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε τρείς
επιχειρησιακούς τομείς :
•
Απορρυπαντικά & Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας
•
Ομορφιά & Φροντίδα και
•
Συγκολλητικές Τεχνολογίες.

Γιατί να εργαστείτε στην Henkel Hellas?
Είμαστε μια ομάδα γεμάτη πάθος και διαφορετικότητα που την ενώνει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα
και ο κοινός σκοπός για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας. Στη Henkel πιστεύουμε οτι κάθε εργαζόμενος
μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Υποστηρίζουμε την δια βίου μάθηση με στοχευμένα και
προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες.
Επιβραβεβουμε την αριστη
αποδοση και συνδέουμε την προσωπική συνεισφορά με τους στρατηγικους στοχους της εταιρείας.
Επενδύουμε στα ταλέντα μας μέσω στοχευμένου ατομικού πλάνου ανάπτυξης και προσφέρουμε
ευκαιρίες για διεθνή σταδιοδρομία και εξέλιξη σε υψηλότερες θέσεις ή νέους ρόλους. Εφαρμόζουμε
πρακτικές με στόχο την ευεξία και την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Αξιοποιούμε συνδυαστικά όλα τα διαθεσιμα κανάλια κατα περίπτωση (LinkedIn, Career Days,
Αγγελιες, επαφή με Πανεπιστήμια κ.α ) προκειμένου να αναζητησουμε και να προσλάβουμε νέο
προσωπικό.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Supply chain

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

> Sales
> Marketing.
www.henkel.gr
Κυπρου 23, Μοσχατο

129
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Industry
IMERYS GREECE S.A.
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Based in over 50 countries and with 270 industrial sites, Imerys is the world leader in mineral-based
specialties for industry, delivering high value-added, functional solutions to a great number of sectors,
from processing industries to consumer goods and building products. The Group draws on its
knowledge of applications, scientific expertise and technological know-how to offer solutions benefiting its mineral resources, produce synthetic minerals and develop formulations.
Combining expertise, creativity and attentiveness to customers’ needs, the Group’s teams constantly
identify new applications and develop high value-added solutions under a determined approach to
responsible development.

Γιατί να εργαστείτε στην Imerys?

In Human Resources, Imerys has organized its sustainable development strategy along four main lines.
Our Training goal is to provide career enhancing opportunities, by promoting personal growth, our
Benefits plan is continuously being improved to better cover employee’s needs. Our Industrial Relations
line aims to foster positive relations with employee representation bodies and trade unions and our
Diversity line encourages the recruitment and career development of people from varied
backgrounds. We are committed to complying with legislation in force in the countries where we
operate, particularly in terms of health and safety, non-discrimination, privacy, child labor, compensation and working hours.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:

Τhe recruitment process: At Imerys, every recruitment is viewed from a long-term perspective. That is
why we give particular importance to our recruitment process, whatever the level of the position
being offered. This process has three stages and involves HR and operational staff to ensure greater
objectivity.
Stage 1: pre-selection (after a CV has been submitted to our website, a letter has been received
or a CV submitted via a forum, or via a job posting website)
Stage 2: HR interview
Stage 3: operational interview(s)
Furthermore, Imerys is offering a great opportunity to talented and motivated recent graduates. Our
Graduate’s Trainee Program provides graduates with rich and diverse experiences in a multicultural
and challenging environment. The aim is to recruit top-performing graduates, enabling them to
accelerate their career and become part of the next generation of the key contributors of Imerys.
The Program consists of two 12-month rotations in two different positions. The program is open to fresh
graduates with up to 3 years of experience.

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

> Μηχανικοί
Mεταλλείων

Athens

> Εργασίας

> Μηχανικοί Χημικοί

Fokida

Milos

> Πρακτικής

> Οικονομικά
> Λογιστική
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15 A. Metaxa st., 145 64
Kifisia, Greece
www.imerys.com

Mineral solutions
to create
tomorrow’s world
World leader in mineral-based specialties for industry,
Imerys delivers high value-added, functional solutions to
a great number of industries, ranging from process manufacturing
to consumer goods.
The Group draws on its understanding of applications, technological
knowledge and expertise in materials science to deliver solutions
by beneficiating its mineral resources, synthetic minerals and
formulations. Imerys contributes essential properties to customers’
products and their performance, including heat resistance, hardness,
conductivity, opacity, durability, purity, lightness, filtration, adsorption
and water repellency.
Imerys meets ambitious targets to develop responsibly, focusing
on people, the environment and corporate governance.

17,800 employees
230 industrial sites
50+ countries
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
Audit
Tax
Advisory services
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 153 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από
207 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη του δικτύου της KPMG
είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), μια ελβετική
εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται
ως τέτοια. Οι πελάτες μας είναι επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και μη-κερδοσκοπικοί
οργανισμοί. Απευθύνονται στην KPMG αναζητώντας ένα σταθερό πρότυπο υπηρεσιών, το οποίο
βασίζεται σε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες, διορατικότητα και γνώση της τοπικής
αγοράς.

Γιατί να εργαστείτε στην KPMG?
Η KPMG είναι χτισμένη πάνω σε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης, ποιότητας και συνεργασίας. Είμαστε
αφοσιωμένοι στην δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς εκπαίδευσης, η οποία θα σας βοηθήσει να
αναπτύξετε εμπιστοσύνη στις γνώσεις σας και να χτίσετε όπως εσείς επιθυμείτε το κεφάλαιο της
καριέρας σας. Σας παρέχουμε όλη την υποστήριξη που χρειάζεσθε για να χτίσετε την καριέρα σας και
να πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.
Πολλοί από τους ανθρώπους μας έχουν ήδη πολύχρονες και επιτυχημένες καριέρες κοντά μας. Άλλοι,
με εφόδια τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες που ανέπτυξαν μαζί μας, κατάφεραν σπουδαία
πράγματα στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Όποια λοιπόν κατεύθυνση και αν πάρει η
καριέρα σας, η διαδρομή σας στην KPMG, θα αποτελέσει εξαιρετική προσθήκη στο βιογραφικό σας.
Και όπου και αν σας πάει η ζωή, θα είσαστε πάντα κομμάτι ενός δυνατού και σημαίνοντος
επαγγελματικού δικτύου.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:

Εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού χρησιμοποιούν το σύνολο των
σύγχρονων μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Η επιτυχία μας βασίζεται
στο εξαιρετικό επίπεδο των
ανθρώπων μας. Οι
ικανότητες, οι γνώσεις και
οι δεξιότητες των
ανθρώπων μας, είναι ο
κεντρικός παράγων
επιτυχίας της KPMG.
Μας αρέσει να
εργαζόμαστε με
ανθρώπους που
μοιράζονται τον ίδιο σκοπό.
Ανθρώπους που επιθυμούν
να συμβάλουν θετικά και
να συνεισφέρουν στην
κοινωνία. Ανθρώπους που
είναι αποφασισμένοι να
κάνουν την διαφορά στον
κόσμο που ζούμε!
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Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Athens

> Εργασίας
> Πρακτικής

3, Stratigou Tombra,
Aghia Paraskevi
home.kpmg/gr

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consumer Goods

Δραστηριότητες Εταιρείας:
"We’re Mondelēz International, a team of 100,000 colleagues working in 165 countries with a shared
dream: to create delicious moments of joy. Did you know that? ‘Monde’ comes from the Latin
word for ‘world’ and ‘delez’ is another way of saying ‘delicious’. So being delicious around the
world is at the heart of our company – and our careers. Our people reflect the diversity of the
consumers we delight and the businesses we partner with. We are passionate about difference…
diverse and unique perspectives … because from them come the best ideas.
What makes working at Mondelēz International so special? Many things. The iconic brands- from
Cadbury Dairy Milk and Milka chocolate, LU and Oreo biscuits, to Tang powdered beverages or
Trident gum-and global nature of our business. The continuous innovation and endless opportunities to grow. The chance, each and every day, to put a smile on people’s faces.
We’re a big company. And we offer the opportunities of a big company. But we do things
differently.
Every colleague matters. And every colleague has the chance to make their mark.
In Greece, Mondelez has presence since 1988 (as Kraft foods) and is promoting responsibly favorite
brands like: Lacta, Pavlides, Kiss, 3BIT, Philadelphia cream cheese, OREO, Ergastiri Pavlides, Trident,
Dentyne, Bubbaloo and Halls. Our employees are genuinely passionate about our brands and truly
love creating our delicious products in a fun and inspiring environment. Awarded the title of “Best
Workplace” for 2014 by the Great Place to Work Institute, we promote a fulfilling, creative and
inspiring environment where we regularly recognize our employees’ accomplishments.
Whatever you’re good at, we’ll help you to become even better. We offer passionate, energetic
and curious people a huge choice of careers in our fun, fast-paced, global business. So whether
you want to turn great ideas into brilliant brands in Research, Development & Quality, create
products consumers love in Manufacturing, or show your entrepreneurial flair in another field,
discover where you’ll thrive."

Γιατί να εργαστείτε στην Mondelez International?
Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα μετακίνησης σε
διάφορα τμήματα.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Ανάρτηση αγγελιών στο εταιρικό site
Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Marketing

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Athens

> Πρακτικής

> Sales
> Supply Chain
> Manufacturing
> Engineering
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Αριστοτέλους 19-21
mondelezinternational.com

COME AND JOiN US!
Explore your career options with
Mondelēz by visiting our site:
mondelezinternational.com
Follow us on Facebook at
facebook.com/mondelezinternational
or come and speak with us!

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

Δραστηριότητες Εταιρείας:
H Oracle, ένας παγκόσμιος προμηθευτής enterprise cloud computing, ενδυναμώνει
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στο ταξίδι προς το ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Το Oracle
Cloud παρέχει μια πλήρη σουίτα ενοποιημένων εφαρμογών για τις Πωλήσεις, την
Εξυπηρέτηση, το Marketing, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τα Χρηματοοικονομικά, την Εφοδιαστική
Αλυσίδα και την Παραγωγή, καθώς και υψηλής αυτοματοποίησης και ασφάλειας δεύτερης
γενιάς υποδομή συμπεριλαμβανομένης της Oracle Autonomous Database.
Με περισσότερους από 430.000 πελάτες, 137.000 εργαζόμενους και 25.000 συνεργάτες σε
πάνω από 175 χώρες, η Oracle βοηθάει τους πελάτες να αναπτύξουν στρατηγικά πλάνα και
να εξελίξουν το ταξίδι τους στο cloud από οποιοδήποτε σημείο: νέες cloud υλοποιήσεις,
legacy περιβάλλοντα και υβριδικές υλοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
Oracle (NYSE:ORCL), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oracle.com.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: oracle.com/careers

Περιοχές
Δεξιότητες που
Δραστηριοποίησης:
αναζητούν:
> IT

Athens

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 265, Ν.
ΨΥΧΙΚΟ 15451
www.oracle.com/gr
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We believe
everyone should
have the skills
and opportunities
to achieve their
dreams.

Learn computer
science with
Oracle Academy.

LE ARN MORE AT ACADEMY.OR ACLE.COM.
CONNEC T W ITH US
twitter.com/oracleacademy

instagram.com/oracleacademy

facebook.com/oracleacademy

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

academy.oracle.com

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Retail

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Το πάθος μας για τη γνώση & την τεχνολογία είναι αυτό που καθορίζει μέχρι σήμερα την εξέλιξη και
την πορεία μας στην ελληνική αγορά. Με 23 καταστήματα, 24 service points, 1.500 εργαζόμενους,
πάνω από 180 τεχνικούς και τις εγκαταστάσεις μας στη Μαγούλα Αττικής, που φιλοξενούν το
μεγαλύτερο κέντρο συναρμολόγησης ηλεκτρονικών ειδών στα Βαλκάνια, υποστηρίζουμε δυναμικά
την εξέλιξη στον κλάδο της τεχνολογίας, πάντα με επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τον άνθρωπο.

Γιατί να εργαστείτε στην ΠΛΑΙΣΙΟ?
Η open-door & start-up φιλοσοφία μας είναι αυτή που μας καθορίζει ως εταιρεία και αυτό
αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τους ίδιους μας τους ανθρώπους.
Με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη, έχουμε διαμορφώσει ένα φιλικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
εργασίας στο οποίο όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να μάθουν, να δημιουργήσουν και να εξελιχθούν. Η
μεγαλύτερη αναγνώριση για εμάς άλλωστε είναι η ανάδειξή μας το 2017 ως "Great Place to Work"
από τους ίδιους μας τους ανθρώπους.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Μέσω συνεντεύξεων, recruitment events και
αξιολογήσεων.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Οικονομικά
> Marketing
> Διοίκηση

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Επιχειρήσεων
> HR
> Logistics
> Store Management
Trainees

www.plaisio.gr
Θέση Σκληρή
Μαγούλα Αττικής19018
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Νο 1 εταιρεία
τεχνολογίας
στην Ελλάδα
Great place to
Work 2017
Νεανικό
περιβάλλον
Μέσος όρος
ηλικίας <32 έτων
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
IT
Telecommunications

ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ
Δραστηριότητες Εταιρείας:

Η ΤΕΛΕΣΤΩ λειτουργεί από το 2004, ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στον Χολαργό –
Αθήνα. Ο χώρος δραστηριότητας της ΤΕΛΕΣΤΩ περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις σε τεχνολογίες
αιχμής και διακρίνεται για την τεχνογνωσία της σε τομείς όπως: λύσεων ΙοΤ & εφαρμογών «Έξυπνων
πόλεων», σχεδιασμού/ ανάπτυξης/ παραμετροποίησης λογισμικού & εφαρμογών, ολοκλήρωσης
ασύρματων & ενσύρματων δικτύων δεδομένων, ασύρματων δικτύων αισθητήρων, συστημάτων
επιτήρησης/ απομακρυσμένης παρακολούθησης ενεργειακών/ υδάτινων πόρων/ υποδομών,
λύσεων υποστήριξης εκκένωσης χώρων συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
κλπ.
Η ΤΕΛΕΣΤΩ έχει συμμετάσχει σε σειρά έργων που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τεχνικής
εξειδίκευσης και απαιτούν σημαντική εμπειρία/καινοτόμα προσέγγιση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναλυτική παρουσίαση στο website της εταιρίας www.telesto.gr.

Γιατί να εργαστείτε στην Telesto Technologies?
Η εταιρία ΤΕΛΕΣΤΩ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο των νέων τεχνολογιών, με
πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας στα
γραφεία της στον Χολαργό.
Το συγκριτικό της πλεονέκτημα βασίζεται στο υψηλό επιστημονικό προφίλ του ανθρώπινου
δυναμικού της εταιρίας, όπως επίσης και στην εμπειρία διαχείρισης πολύπλοκων εμπορικών έργων
και R&D (FP7, H2020). Οι εργαζόμενοι στην εταιρία θα έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε
πληθώρα έργων αιχμής, να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες, να συνεργαστούν με
καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παρέχεται δυνατότητα
εξέλιξης τους με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Ανάρτηση αγγελίας (social media, career sites, Job Fair ή άλλα workshops) και συνέντευξη
υποψηφίων

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

> ΙT & Software

Αθήνα

> Εργασίας

Developer

Ευρώπη

> Πρακτικής

> Engineer"

YMHTTOY 62, 15561,
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ
www.telesto.gr
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BIT

Telesto Technologies
CORE BUSINESS

TELESTO Technologies Ltd, was founded in 2004, and is based in AthensGreece. The company provides state-of-the art solutions in the area of Internetof-Things (IoT), for Smart Cities and Citizen Engagement, Smart Metering, ITS,
Smart Agriculture and Safety and Security for Critical Infrastructures and Maritime industry.
The high expertise and technical qualification of the R&D team, the management
skills of the leading team and strong ties with Academia at local- and EU-level
allows us to execute and deliver on time, complex ICT projects which demand
high degree of technical innovation and rapid adaptation.
TELESTO has established partnerships and collaboration with leading EU companies and participates actively in a number of innovative R&D and commercial
projects in the above field of expertise during National and European (FP7 and
HORIZON2020) R&D funding frameworks.
Since 2004, in Greece, the company has successfully completed numerous projects, acting as a local system integrator, in the field of design and development
of broadband networks, IoT infrastructures and services (e.g. smart city infrastructures and services, citizen engagement, presence analytics, meteorology
application, fleet management and telemetry, precision farming processes), for a
large number of Municipalities and Prefectures in Greece and for private companies.

PRODUCTS AND SERVICES
ADDRESS

Imittou 62 Street
Cholargos - 15561
Athens GREECE

CONTACT

Dimitris Drakoulis
T: +30 210 6541942
E: contact@telesto.gr

WEB SITE

www.telesto.gr

OTHER SITES

London - UK
178 Seven Sisters road, N7
7PX
Email: contact@telesto.uk

Fields of applications include: urban planning, sustainable urban environment,
digital city services, safety and security for critical instructors, emergency response, customer loyalty and presence analytics, waste management, fixed and
mobile assets management and is now recognized among the innovation leaders
in Smart Cities, especially in Greece.
Services include:
•
•
•
•
•
•
•

IoT infrastructure network design & development
Broadband network design & development
Wifi services & presence analytics
Intelligent Transport, sustainable growth & resource management
Smart city services, incl. smart lighting, water supply metering
Safety & security solutions
Precision agriculture services

MAJOR INNOVATION PROJECTS (H2020, FP7, GRST)
•
•
•
•

“SMART”-FP7-GN: 287583
“eVACUATE”-FP7-GN: 313161
“ZONeSEC”-FP7-GN: 607292
“RANGER”-H2020-GN:700478

• “EVAGUIDE”-H2020-GN: 831154
• “EPIKOYROS”(3SMEs2010)
• “GREEN VINEYARD” (11ΣΥΝ-3-5390)
• “PYXIS” (1309-BET-2013)

AWARDS
-

European Satellite Navigation: Ranked among top10 for the ESA Prize
Innovate UK: Selected for the Carnival Challenge in a R&D call
EIT Digital Challenge: One of 9 innovators (Scale-Ups) in “Digital Cities”

ΑΠΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Consulting
Finance
Audit
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Mazars παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες. Στηρίζει
την επιχειρηματική ανάπτυξη σε μεγάλους και διεθνείς ομίλους, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις,
ιδιώτες επενδυτές και δημόσιους φορείς. Δραστηριοποιούμαστε σε 89 χώρες, απασχολώντας
περισσότερους από 23.000 επαγγελματίες. Τα στελέχη της Mazars, διαθέτουν τεχνογνωσία υψηλών
προδιαγραφών, χαρακτηρίζονται για την ποιοτική και διαρκή τους εκπαίδευση και έχουν μακρόχρονη
εμπειρία στην ελληνική αγορά.
Το γεγονός ότι δεν θέτουμε κανένα περιορισμό όσον αφορά το μέγεθος των πελατών μας, μας
επιτρέπει να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις με βάση την πολυετή εμπειρία μας στον ελεγκτικό και
συμβουλευτικό τομέα.
Η Mazars έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας
έμπειρα στελέχη που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Γιατί να εργαστείτε στην Mazars?
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Mazars προσελκύει τους καλύτερους επαγγελματίες του κλάδου
τους οποίους βοηθάει να εξελιχθούν μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες και δράσεις.
Η εργασία στην Mazars είναι κάτι περισσότερο από επαγγελματική εμπειρία, είναι μια εμπειρία ζωής. Οι
επαγγελματίες της Mazars έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα ενώ
παράλληλα η εταιρεία παρέχει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε
εργαζόμενου.
Η Mazars επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της έτσι ώστε όλοι οι επαγγελματίες της να είναι
ενημερωμένοι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους κλάδους που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Κάθε χρόνο, η Mazars προσλαμβάνει πάνω από 6.000 επαγγελματίες παγκοσμίως. Ένας από τους βασικούς
στόχους του Διεθνούς Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου
ποικιλομορφίας των εργαζόμενων καθώς πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα είναι η κινητήρια δύναμη για
ανάπτυξη, καινοτομία και υψηλές επιδόσεις.
Στην Ελλάδα, για την επιλογή του προσωπικού, αξιοποιούνται από το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, όλες οι
σύγχρονες πρακτικές, προκειμένου η εταιρεία να προσελκύσει τους καλύτερους επαγγελματίες του κλάδου.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Finance
> Audit
> Tax

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας

Θεσσαλονίκη

> Πρακτικής

> Accounting
> Consulting

Λεωφόρος Αμφιθέας 14,
Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
www.mazars.gr
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AUDIT
ACCOUNTANCY
ADVISORY SERVICES
TAX

BEYOND
LIMITS
Mazars is an international, integrated and independent firm,
specialising in audit, accountancy, advisory, tax and legal
services.
As of 1 January 2019, Mazars and its correspondents operate
throughout 104 countries and territories, of which 89 are
part of Mazars’ international integrated partnership and 15
are Mazars correspondent firms and representative offices.
The Praxity Alliance offers Mazars operating capacity via
professional teams in 18 additional countries. Mazars
draws upon the expertise of 23,000 professionals and 1,040
partners, working from 310 offices worldwide, to assist
major international groups, SMEs, private investors and
public bodies at every stage in their development.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Δραστηριότητες Εταιρείας:

Biomedicine, Constructing,
Consulting, Consumer Goods,
Electronics, Energy, Finance, Human
Resources, Industry, Insurance, IT,
Pharmaceutical Industry, Retail,
Robotics/Automatics, Shipping
Industry, Telecommunications,
Transportation

Η Randstad αποτελεί το #1 πάροχο υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνδυάζοντας το πάθος μας για τους ανθρώπους με τη δύναμη των σύγχρονων τεχνολογιών,
υποστηρίζουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις ώστε να ανακαλύψουν τη δυναμική τους. Με
δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες γνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη
πλευρά της κάθε επιχείρησης είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Συνδυάζουμε την τελευταία τεχνολογία με την
ανθρώπινη επαφή για να δημιουργήσουμε μια εμπειρία πιο ανθρώπινη.
Παρέχουμε στους υποψηφίους και τους πελάτες μας μια εμπειρία αποτελούμενη από την τεχνολογία και την
ανθρώπινη επαφή, η οποία μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε στοχευμένες απαντήσεις. Για να μαθαίνουμε
ένα βιογραφικό στην ουσία του και μια εταιρική ανάγκη στο βάθος της. Για να βοηθάμε ε τους ανθρώπους
και τις επιχειρήσεις να προχωράνε μπροστά.
Με δύο γραφεία, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η Randstad μπορεί να σε βοηθήσει με το επόμενο
επαγγελματικό σου βήμα στους ακόλουθους κλάδους εργασίας: Πληροφορική/Τεχνολογία,
Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Πωλήσεις, Μάρκετινγκ & Λιανικό Εμπόριο, Μηχανικοί, Βιομηχανία &
Logistics, Ανθρώπινο Δυναμικό, Εξυπηρέτηση Πελατών, Ναυτιλία, Νομικές Υπηρεσίες, Τουρισμός, Τραπεζικός
και Ασφαλιστικός Κλάδος, Υποστηρικτικοί Υπάλληλοι, Φαρμακευτικός Κλάδος.
Ανυπομονούμε να σε συναντήσουμε στο Job Fair.

Γιατί να εργαστείτε στην Randstad?
To να εργαστεί κάποιος στη randstad είναι συναρπαστικό. Στόχος μας είναι να προσελκύουμε τους πιο
ταλαντούχους εργαζομένους και να επενδύουμε στην εξέλιξη της καριέρας τους και στην βελτίωση των
προσωπικών δεξιοτήτων τους. Επίσης η Randstad προσφέρει ένα θετικό, φιλικό εργασιακό περιβάλλον με
ευκαιρίες, κίνητρα και παροχές, καθιστώντας τους ανθρώπους της έτοιμους να ανταποκριθούν σε κάθε
πρόκληση.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όλοι οι υποψήφιοι που
αναζητούν μια νέα θέση εργασίας, θα πρέπει να κάνουν μια online αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.randstad.gr . Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων, οι σύμβουλοι
επικοινωνούν με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε θέση εργασίας, η γενική
κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι συναντάμε τον υποψήφιο εκείνο που θα είναι ο ιδανικότερος για τη θέση
εργασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια των πελατών μας.

Δεξιότητες που
αναζητούν:

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

> Πληροφορική
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
(web/ java /.net
& σε όλες τις
/php /soa /c#.net
περιφέρειες της
developers/
technical architect,
Ελλαδας
devops engineer)
> Οικονομικά
> Λογιστική
> Marketing
> Πωλήσει
> Social Media
> Eξυπηρέτηση πελατών.
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Ανοικτές
Θέσεις:
> Εργασίας
> Πρακτικής

Λ. Μεσογείων 2 &
Σινώπης, Πύργος Αθηνών,
κτήριο Α', 13ος όροφος
www.randstad.gr
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT
Shipping Industry
Shipping Management
Technology
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Το Signal Group, έχοντας βασικούς άξονες δραστηριότητας την εμπορική διαχείριση πλοίων και την
ανάπτυξη λογισμικών νέας γενιάς, απαρτίζεται από start-up εταιρείες που έχουν ένα κοινό στόχο: την
αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας στη ναυτιλιακή αγορά και την αγορά πετρελαίου.
Οι εταιρείες του Signal Group:
Signal Maritime
Συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ναυτιλίας με προηγμένες μεθόδους ανάλυσης και
εμπορικής διαχείρισης πλοίων. Επικεντρώνεται στην υψηλή απόδοση, την αειφόρο εμπορική
διαχείριση και τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων pooling που παρέχουν ευελιξία, διαφάνεια,
βελτιωμένη εμπορική απόδοση και δίκαιη κατανομή κερδών.
Signal Ocean
Είναι ο τεχνολογικός πυλώνας που έχει αναπτύξει το B2B SaaS προϊόν λογισμικού “The Signal Ocean
Platform’’, ένα προϊόν καινοτομίας βασισμένο σε αρχιτεκτονικές cloud computing, microservices, AI
και Big Data. Η πλατφόρμα Signal Ocean αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο λήψης εμπορικών
αποφάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή
αγορά να επεξεργάζονται και αναλύουν τα διαθέσιμα και συχνά πολύπλοκα δεδομένα.
Συνεργασίες
Στρατηγικές επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες λογισμικού που σχετίζονται με τη μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων και τη βιομηχανία πετρελαίου.

Γιατί να εργαστείτε στην Signal Group?
Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους ταλαντούχους να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να εξελιχθούν σε μία
νεοσύστατη δυναμική και καινοτόμα εταιρεία, που εισάγει πρωτοπωριακές τεχνολογικές λύσεις στον
κλάδο της ναυτιλίας. Παρέχουμε ένα σύχρονο και καλά εξοπλισμένο εργασιακό περιβάλλον και τη
δυνατότητα συνεργασίας με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Λαμβάνουμε και αξιολογούμε αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας (career section) καθώς και από
αναγνωρισμένα job boards, όπως Κariera.gr, Linkedin etc.

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Data science
> Software engineering

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας
> Πρακτικής

> Quantitative analysis
> Shipping analytics

Πάροδος Λεωφόρου
Βουλιαγμένης 110,
Γλυφαδα
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www.thesignalgroup.com

Where Shipping
meets AI
Το Signal Group, έχοντας βασικούς άξονες δρα-

Platform», ένα προϊόν καινοτομίας βασισμένο σε

στηριότητας την εμπορική διαχείριση πλοίων και

αρχιτεκτονικές cloud computing, microservices, AI

την ανάπτυξη λογισμικών νέας γενιάς, απαρτίζε-

και Big Data. Η πλατφόρμα Signal Ocean αποτελεί

ται από start-up εταιρείες που έχουν ένα κοινό στό-

ένα σημαντικό εργαλείο λήψης εμπορικών αποφά-

χο: την αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας
στη ναυτιλιακή αγορά και την αγορά πετρελαίου.

σεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή αγορά να επεξεργάζονται και αναλύουν τα διαθέσιμα και συχνά
πολύπλοκα δεδομένα.

Με την πρώτη εταιρεία να ιδρύεται το 2014 και με
γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο, το Signal Group
απασχολεί σήμερα περισσότερους από 100 εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Η ηγετική ομάδα συνδυάζει συνολική εμπειρία μεγαλύτερη των 75 ετών στους τομείς της ναυτιλίας
και υποστηρίζεται από ομάδα με software engineers,
data scientists και product strategists παγκοσμίου

Συνεργασίες

κλάσης με ειδίκευση στους τομείς του AI/Machine
Learning και του Product Management.

Στη Signal αναγνωρίζουμε την απόλυτη σχέση επιτυχίας
και ομάδας. Υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας και

Στρατηγικές επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες
λογισμικού που σχετίζονται με τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και τη βιομηχανία πετρελαίου.
Ομάδα

προσφέρουμε προοπτικές και επαγγελματική εξέλιξη
σε ένα φιλικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι εταιρείες του Signal Group:
Signal Maritime
Συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της
ναυτιλίας με προηγμένες μεθόδους ανάλυσης και

Αναζητούμε, συνεπώς, ανθρώπους με ταλέντο και πάθος για την τεχνολογία, με δυνατές επιστημονικές και

εμπορικής διαχείρισης πλοίων. Επικεντρώνεται στην
υψηλή απόδοση, την αειφόρο εμπορική διαχείριση
και τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων pooling που
παρέχουν ευελιξία, διαφάνεια, βελτιωμένη εμπορική απόδοση και δίκαιη κατανομή κερδών.

αναλυτικές ικανότητες και με επιχειρηματικό, καινοτόμο πνεύμα που να μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στις δραστηριότητες μας και ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι ακόλουθοι: shipping analytics, software
engineering, data science, product management,
product design, data curation and quality assurance,
customer success κ.α.

Signal Ocean
Είναι ο τεχνολογικός πυλώνας που έχει αναπτύξει
το B2B SaaS προϊόν λογισμικού «The Signal Ocean

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.thesignalgroup.com.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

Δραστηριότητες Εταιρείας:
SoftOne Technologies is a premier technology Group in the fields of Software Development, Cloud
Services & Applications, Business & Artificial Intelligence Solutions in Greece and Southeastern
Europe. Our Group combines innovation, research, development and state of the art information
technology engineering and operates in the cross roads of business and technology. We deliver
excellent services to our entrusted clients and partners and assist them in meeting their needs and
objectives and improving their performance. In conducting our business and pursuing our goals,
we believe in the positive and sustainable impact that our operations should have on the
socioeconomic environment. In the past years, SoftOne has demonstrated strong growth rates,
impressive financial performance and a number of opportunities have arisen for talented individuals who want to make a positive contribution to the growth of our Group and share our vision for
the future.

Γιατί να εργαστείτε στην Softone?
SoftOne has demonstrated strong growth rates, impressive financial performance and a number of
opportunities have arisen for talented individuals who want to make a positive contribution to the
growth of our Group and share our vision for the future. The company is an equal opportunity
employer and is offering opportunities of continuous growth and development.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Αγγελίες, συστάσεις, πρακτική, job fairs

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Πληροφορική
> Γνώσεις Business

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας

Θεσσαλονίκη

> Πρακτικής

> SQL server

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
www.softone.gr
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

IT

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Upstream, εταιρεία τεχνολογίας, παρέχει καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν απρόσκοπτη και
ασφαλή πρόσβαση στο Internet μέσω κινητών συσκευών σε 1,2 δισ καταναλωτές σε χώρες του
αναπτυσσόμενου κόσμου. Η υπηρεσία της Upstream, Secure-D, διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση
στο Internet και την ασφάλεια των συναλλαγών, και προστατεύει τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας
από κάθε είδους malware. Η υπηρεσία επεξεργάζεται πάνω από 480 εκατ. αιτήματα συναλλαγών το
μήνα και, μέχρι σήμερα, έχει εντοπίσει πάνω από 60.000 περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού που έχουν
προσβάλει περισότερα από 30 εκατ. smartphones στον κόσμο. Η υπηρεσία Zero-D προσφέρει δωρεάν
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες του Internet σε 250 εκατ. χρήστες κινητής τηλεφωνίας σε Λατινική
Αμερική και Αφρική. Με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες σε Λατινική Αμερική, Αφρική και NA
Ασία, η Upstream συνεργάζεται με περισσότερες από 60 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το δυναμικό της
αριθμεί 280 εργαζόμενους, 25 και πλέον εθνικοτήτων, σε 9 γραφεία ανά τον κόσμο. Για περισσότερες
πληροφορίες www.upstreamsystems.com

Γιατί να εργαστείτε στην Upstream?
Είμαστε περήφανοι γιατί μπορούμε να προσφέρουμε συνεχώς προκλητικές εμπειρίες για ανάπτυξη σε
όλους τους ανθρώπους μας. Αν θες να κάνεις τη διαφορά για δισεκατομμύρια χρηστών κινητής
τηλεφωνίας, δίνοντάς τους ασφαλή πρόσβαση στον κόσμο της γνώσης, της ενημέρωσης και της
επικοινωνίας του mobile Internet, έλα στην Upstream. Join the Upstream movement!

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης:
Διαδικασία προσλήψεων, Συστάσεις εργαζομένων, Γραφεία Εύρεσης Εργασίας

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Marketing
> Software &
Computer

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Αθήνα

> Εργασίας

Λονδινο

> Πρακτικής

Engineering
> Finance &
Accounting
> Project
Management

Καστοριάς 4,
Γέρακας 153 44
www.upstreamsystems.com
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Retail

Stoferno.gr
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Άμεσο Delivery προϊόντων κάθε κατηγορίας, εκεί που είσαι, σε λίγα λεπτά. Παράγγειλε από περίπτερα,
φαρμακεία, ψιλικατζίδικα, εστιατόρια, κάβες.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα (Αγία
Παρασκευή,
Χολαργό, Χαλάνδρι,
Γέρακα, Γλυκά Νερά)

stoferno.gr
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού
190, Καλλιθέα 176 71
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Nexya
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Nexya εξειδικεύεται στη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή ψηφιακών προϊόντων, όπως
εφαρμογές λογισμικού, ιστότοποι, βιντεοπαιχνίδια, κ.λπ. Οι πελάτες μας προκειμένου να
προωθήσουν παγκοσμίως τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους θα πρέπει να αποκτήσουν
ανταγωνιστική θέση στην εκάστοτε τοπική αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η
σωστή διεθνοποίηση και έπειτα η τοπική προσαρμογή των προϊόντων τους.
Η διεθνοποίηση (Internationalisation – I18n) ενός προϊόντος είναι ο σχεδιασμός του με τρόπο
που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του στις γλωσσικές και πολιτισμικές συμβάσεις των
χωρών στις οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσει.
Η τοπική προσαρμογή (Localisation – L10n) παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να
προσαρμόσουν το προϊόν τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού χρήστη και της
στοχευμένης αγοράς τους.
Με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας και καινοτόμες μεθοδολογίες, έχουμε τη δυνατότητα να
προσφέρουμε εξατομικευμένες τεχνικές λύσεις για εγγυημένη ποιότητα και μετρήσιμη
εξοικονόμηση πόρων.

Γιατί να εργαστείτε στην Nexya?
Κίνητρα, παροχές κτλ.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Συνέντευξη

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

nexyaloc.com/
Λεωφόρο Συγγρού 190
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Deliver wow
Δραστηριότητες Εταιρείας:
1. Ο νέος τρόπος να ψωνίζετε.
Επιλέξτε τα ρούχα που θέλετε να δοκιμάσετε από τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας, στη
συνέχεια, επιλέξτε ένα χρονικό περιθώριο μίας ώρας που να σας βολεύει για την παράδοση, από
τις 08.00 – 00.00, 7 ημέρες την εβδομάδα.
2. Προσαρμοσμένο στα μέτρα σας.
Τα ρούχα θα έρθουν στο σπίτι σας μέσα στο χρονικό διάστημα που επιλέξατε και έχετε περιθώριο
30 λεπτά για να τα δοκιμάσετε με άνεση.
3. Αγοράστε μόνο όσα επιθυμείτε πραγματικά!
Όταν τελειώσετε τη δοκιμή και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αγοράσετε κάποιο από τα ρούχα ή
και όλα. Διαφορετικά, τα ρούχα επιστρέφουν στα καταστήματα και εσείς στη δουλειά σας χωρίς
καμία ταλαιπωρία.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

deliverwow.co
Διεύθυνση Λεωφόρο
Συγγρού 190
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Code.Hub IKE

Consulting
Human Resources
IT
Training

Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η Code.Hub, το πρώτο Hub Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη του
τεχνολογικού κενού μεταξύ του Ακαδημαϊκού και του εργασιακού κόσμου. Οι πελάτες της
Code.Hub είναι πάνω από το 80% των μεγάλων και πολυεθνικών οργανισμών.
Η Code.Hub διαθέτει 4 κύριους πυλώνες:
Code.Career - Recruitment Consulting Services σε προγραμματιστές και σύνδεση τους με την
αγορά εργασίας
Code.Learn - Προγράμματα εκπαιδεύσεων για νέους απόφοιτους θετικών επιστημών και
σύνδεση τους με την αγορά. Μετεκπαιδεύσεις σε προγραμματιστές για cutting edge technologies.
Code.Event - Co-Organizers του μεγαλύτερου community event για προγραμματιστές στην
Ευρώπη και δημιουργία custom academies και hackathons σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Code.Community - Δημιουργούμε την πρώτη ενεργή κοινότητα προγραμματιστών στην Ελλάδα.
Partners - Microsoft, Oracle, AWS, Scrum Alliance, VoxxedDays, ReGeneration.

Γιατί να εργαστείτε στην Code.Hub?
Δημιουργία του πρώτου community προγραμματιστών στην Ελλάδα. Όλοι οι εργαζόμενοι μας
αμοίβονται με μηνιαία και ετήσια μπόνους για την απόδοση τους.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Word of Mouth

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Java
> .NET
> PHP
> JS
> Angular
> React
> DevOps
> Node.js

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.codehub.gr
Χαλάνδρι
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Human Resources

CollegeLink
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Η CollegeLink είναι η πρώτη και μεγαλύτερη ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης νέων
τελειόφοιτων και αποφοίτων με μηδαμινή έως μεσαία εργασιακή εμπειρία με εταιρείες, ώστε να
απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των ακαδημαϊκών τους σπουδών!

Δεξιότητες που
αναζητούν:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Accountancy, Banking & Finance
Business, Consulting & Management
Creative Arts & Design
Energy & Utilities
Engineering & Manufacturing
Healthcare
Hospitality & Events Management
Tourism & Hotel
Information Technology
Law
Marketing, Advertising & PR
Property & Construction
Media & Journalism
Public Services & Administration
Recruitment & HR
Retail
Sales
Science & Pharmaceuticals
Transport & Logistics
Teacher & Education
Customer Care
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Περιοχές
Δραστηριοποίησης:

Ανοικτές
Θέσεις:

Ευρώπη

> Εργασίας
> Πρακτικής

Αθήνα
www.collegelink.gr
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ΦΟΡΕΙΣ +

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Shipping Industry

Real Time Graduates
Δραστηριότητες Εταιρείας:
Το πρόγραμμα Real Time Graduates είναι μία πρωτοβουλία μη- κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου
συνδέει τους απόφοιτους Ναυτιλιακών Σχολών και άλλων κλάδων της Ναυτιλίας με το Ελληνικό
Ναυτιλιακό Cluster. Το Real Time Graduates αποτελεί έναν κεντρικό φορέα όπου απευθύνονται οι
απόφοιτοι Ναυτιλιακών Σχολών από πανεπιστήμια όπως: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ALBA Graduates Business School ,το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το City University, το Southampton
University, το Plymouth University και το Newcastle University μεταξύ άλλων.

Γιατί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Real Time Graduates?
Το πρόγραμμα Real Time Graduates δίνει την δυνατότητα στους εγεγραμμένους αποφοίτους να
αποκτήσουν μία εμπειρία στο εργασιακό περιβάλλον μίας Ναυτιλιακής Επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα
γίνονται άρτιοι επαγγελματίες στον χώρο αυτό, σε πραγματικό χρόνο.

Προυποθέσεις για να συμμετέχετε στο πρόγραμα: Οι απόφοιτοι που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει: i. Να έχουν πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών ή πτυχίο σε
κλάδο που να σχετίζεται με τον κλάδο της Ναυτιλίας ( πχ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ), ii. Να μην
έχουν προϋπηρεσία στον κλάδο της Ναυτιλίας πάνω από 6 μήνες, iii. Nα είναι μέχρι 32 χρονών.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.investinthefuture.gr
Ξενίας 5 & Χαριλάου
Τρικούπη, Κηφισιά

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> Maritime Studies
> Mechanical
Engineers
> Naval Engineers
> Electrical
Engineers
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www.inves�nthefuture.gr
The Community
The ﬁrst free database with CVs speciﬁcally targeted for the Shipping Industry. Graduates from more that 15
Greek and Foreign Universi�es. Studies include Marine Policy, Mari�me Law, Marine Engineering and
others
The database currently includes hundreds of CVs from
University of the Aegean
University of Piraeus
City University
Plymouth University
Southampton University
Athens University of Economics and Business
Newcastle University
Na�onal Technical University of Athens
Alba Graduate Business School and
others
Who Beneﬁts
Both the Graduates and the Companies beneﬁt from joining Real Time Graduates. Graduates join a
community where they can ﬁnd a traineeship posi�on or a work placement.
And Companies havethe opportunity to gain access to a pool of qualiﬁed individuals all in one place.
Whether they are interested in oﬀering a traineeship posi�on or a regular work placement, by

par�cipa�ng in the Programme, the current genera�on of shipping professionals have the op�on and the
abilitytobea partofthe crea�on of the next genera�on of shipping colleagues.
NoFee
There's no fee forthe Graduates and there's no fee for the par�cipa�ng Companies

Wait! There’s more!
The RTG BLOG
Get informed about the latest shipping updates
Read interviews with Mari�me execu�ves about their Shipping Career Publicize your work
Tips on ge�ng prepared for working in the Mari�me Sector
The Website
Allournews in oneplace / Tips to get graduates started / The Graduate list
Discounts
Weareveryhappythatsomegreatorganiza�onssupportourregistered Graduates by oﬀering a 20% discount
for their mari�me seminars
RTG OpenHouse
OrganizingVisitstothepremisesofsomeofthebiggestShipping Organiza�ons in Greece

www.inves�nthefuture.gr

ΦΟΡΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Research in Nuclear & Radiological
Science and Technology
ICT for Data-driven societies Advanced
Materials
Nanotechnologies & Devices
Environmental Science & Climate
Change
Heritage Science
Clean, Efficient Energy Technologie
Health and Life Sciences

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Δραστηριότητες Φορέα:

Ο Δημόκριτος ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο
της Ελλάδας. Η έρευνα στο Κέντρο ωθείται ιδιαίτερα από τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα, ο οποίος
αποτελεί βασικό πυλώνα για την προώθηση πρωτοποριακών και καινοτόμων εργασιών. Τα ευρεία
επιστημονικά πεδία στα οποία το Κέντρο παρουσιάζει σημαντική ακαδημαϊκή δύναμη, πρόοδο και
επιτεύγματα είναι τα εξής: Περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία, Νανοτεχνολογία και προηγμένα
υλικά, Βιοεπιστήμες, Πυρηνική τεχνολογία,
ακτινολογία,
ακτινοθεραπεία,
ακτινοπροστασία,
Πολιτιστική Κληρονομιά, Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες . O Δημόκριτος ευνοεί στενές και
μακροχρόνιες συνεργασίες με τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Επικοινωνεί την επιστήμη
και την τεχνολογία στην κοινωνία και παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Πολιτεία σε
ζητήματα τεχνολογικής κρισιμότητας.

Γιατί να εργαστείτε στον Δημόκριτο?

1) Θα εργαστείτε στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας, κοντά σε κορυφαίους Έλληνες
επιστήμονες αλλά και συνεργάτες τους από άλλα Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και εταιρίες της
Ελλάδας και του εξωτερικού. 2) Θα αποκτήσετε εμπειρία σε έρευνα αιχμής στους τομείς της
πληροφορικής, νανοτεχνολογίας, επιστημών υγείας, ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας,
περιβάλλοντος, ασφάλειας, πυρηνικής/σωματιδιακής φυσικής κ.ά. 3) Θα εξοικειωθείτε με εθνικά,
Ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα και τις σχετικές διαδικασίες για
χρηματοδότηση της έρευνας. 4) Θα αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία σε ένα ανοικτό και
πολυπολιτισμικό περιβάλλον (ιδίως μέσω των συνεργασιών με το εξωτερικό). 5) Θα παραμείνετε στην
Ελλάδα εργαζόμενος/η σε συνθήκες και πρότυπα αντίστοιχων ερευνητικών δομών του εξωτερικού. 6)
Η
διεπιστημονικότητα
του
Δημόκριτου,
επιτρέπει
μεγάλο
εύρος
επιλογών,
από
εφαρμοσμένη/βιομηχανική έρευνα έως βασική έρευνα.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Μέσω προκυρήξεων.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Πρακτικής
> Εργασίας

www.demokritos.gr
Πατ. Γρηγορίου και
Νεαπόλεως 27,
Αγία Παρασκευή

Περιοχες
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα
Καλαμάτα

Δεξιότητες που
αναζητουν:
> Μηχανικής
> Χημείας
> Φυσικής
> Βιολογίας
> Πληροφορικής
> Οικονομικών
> Marketing
> Social Media
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Education

Global Prep
Δραστηριότητες Εταιρείας:
To Global Prep είναι το πλέον εξειδικευμένο κέντρο προετοιμασίας για μεταπτυχιακές σπουδές, που
θα πάρει τον υποψήφιο από την πόρτα του ελληνικού πανεπιστημίου και θα τον αφήσει στο
κατώφλι του πανεπιστημίου της επιλογής του. Η προετοιμασία στο Global περιλαμβάνει
καθοδήγηση για τις επιλογές τους, προετοιμασία για τα standardized tests (GMAT, GRE, IELTS,
TOEFL) από instructors εξειδικευμένους σε αυτά τα tests στο εξωτερικό, αλλά και step-by-step
καθοδήγηση με τα συνοδευτικά έγγραφα των αιτήσεων (Personal Statement, Βιογραφικό,
Συστατικές).
Στο Global Prep έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 4.000 φοιτητές να γίνουν δεκτοί σε
κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης.

Γιατί να εργαστείτε στην Global Prep?
To Global είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχείρηση με πολύ νεανικό προφίλ. Είμαστε μια
ομάδα με μέσο όρο ηλικίας 27, γεμάτοι ενέργεια και δημιουργικότητα.

Διαδικασία επιλογής & πρόσληψης: Συνεντεύξεις.

Ανοικτές
Θέσεις:
> Εργασίας

Περιοχές
Δραστηριοποίησης:
Αθήνα

Δεξιότητες που
αναζητούν:
> English Teachers

globalprep.gr
Κατεχάκη 17
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To Global Prep είναι το μόνο όνομα που χρειάζεται να γνωρίζει αυτός που ενδιαφέρεται να
κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Είναι το πλέον εξειδικευμένο κέντρο προετοιμασίας για
μεταπτυχιακές σπουδές, που θα πάρει τον υποψήφιο από την πόρτα του ελληνικού
πανεπιστημίου και θα τον αφήσει στο κατώφλι του πανεπιστημίου της επιλογής του.
Ιδρύθηκε από τρεις Έλληνες απόφοιτους από τρία κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού
(Stanford, Cornell, ETH Zurich) με στόχο να βοηθήσουν τους Έλληνες τελειόφοιτους να
αποφασίσουν σωστά για το μεταπτυχιακό που τους ταιριάζει και εν συνεχεία να γίνουν κι
αυτοί δεκτοί στο πρόγραμμα της επιλογής τους.
H κεντρική ιδέα πίσω από τη δημιουργία του Global Prep είναι ότι η καλύτερη πηγή
πληροφόρησης για τα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό είναι οι ίδιοι οι Έλληνες φοιτητές που
σπουδάζουν ήδη σε αυτά τα πανεπιστήμια. Με αυτό κατά νου δημιουργήσαμε ένα Διεθνές
Δίκτυο των αποφοίτων μας, οι οποίοι ενημερώνουν τους μαθητές μας για τη ζωή και τις
σπουδές, καθώς και τις ευκαιρίες στα πανεπιστήμια που βρίσκονται.

Η προετοιμασία στο Global περιλαμβάνει καθοδήγηση για τις επιλογές τους, προετοιμασία
για τα standardized tests (GMAT, GRE, IELTS, TOEFL) από instructors εξειδικευμένους σε
αυτά τα tests στο εξωτερικό, αλλά και step-by-step καθοδήγηση με τα συνοδευτικά
έγγραφα των αιτήσεων (Personal Statement, Βιογραφικό, Συστατικές). Στο Global Prep
έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 4.000 φοιτητές να γίνουν δεκτοί σε κορυφαία
πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΑΠΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

JOB FAIR ATHENS 2019

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ATHENS
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HEMEC N

ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣTΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣTΗΡΙΚΤΕΣ

DIGIFARM

174

Με την υποστήριξη των:

Μια διοργάνωση της:

LC Athens

