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Internship looks like this...

Η εξεταστική τελείωσε αλλά... Τι θα κάνεις τωρα? 

Τώρα που η εξεταστική είναι παρελθον, ήρθε η ώρα να κάνεις την
πρακτική σου στο εξωτερικο! 

Εάν λοιπόν είσαι  21-30 ετών και θέλεις να κάνεις μια  πρακτική
άσκηση , βασισμένη στο αντικείμενό σου, στο εξωτερικό, τοτε η

AIESEC είναι εδώ για εσενα. 

Μέσω της AIESEC του Α.Π.Θ, έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις
μία διεθνή καριέρα, να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου και να

γίνεις ανταγωνιστικός στο επαγγελματικό σου πεδίο.
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Ναι αλλά, τι είναι η AIESEC? 

Η AIESEC αποτελεί τον μεγαλύτερο εθελοντικό οργανισμό που
αποτελείται και απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους 18-30 ετών,

προσφέροντας προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Τα προγράμματα Global Talent αφορούν τελειόφοιτους 
και απόφοιτους από τμήματα: 

Πληροφορικής,Οικονομικών, Πολυτεχνείου, Δημοσιογραφίας

Με τι μπορείς να ασχοληθείς? Μπορείς να
εκπληρώσεις τώρα την πρακτική σου άσκηση στο εξωτερικό σε χώρες

όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Αίγυπτος κλπ. 

Τα τελευταία 2 χρόνια
η AIESEC συνεργάστηκε και έστειλε 56
φοιτητές για πρακτική άσκηση στο
εξωτερικό! 

"Γνώρισα τον κόσμο των start up,
κάτι που μείωσε τον φόβο μου

να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση. 

Γνώρισα ανθρώπους κυριολεκτικά 
από όλο τον κόσμο(από τις ΗΠΑ μέχρι 

το 
Βιετνάμ και το Χονγκ Κονγκ).  

   
                       -Κωνσταντίνος 

Παιλας
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Τι προγράμματα όμως υπάρχουν? 

Μπορείς να βρεις προγράμματα Marketing/HR, Mark
eting, Engineering κλπ.

Και αν αναρωτιέσαι "γιατι να διαλέξω όμως την AIESEC για να κάνω την
πρακτική μου;"

Με τις ευκαιρίες της AIESEC  εξελίσσεις τον εαυτό σου αλλά και
τις επαγγελματικές σου ικανότητες. Βελτιώνεις το βιογραφικό σου και

γίνεσαι ανταγωνιστικός στο επαγγελματικό σου πεδίο.
Λαμβάνεις πιστοποίηση συμμετοχής από την AIESEC και τον φορέα.

Σου παρέχουμε από την αρχή εώς το τέλος της εμπειρίας
σου υποστήριξη και βοήθεια για οτιδήποτε χρειαστείς.

 

Άρπαξε την ευκαιρία τώρα και κάνε κλικ για να κάνεις την αίτηση, το
μέλλον σου σε περιμένει! 

Μέσα σε 24-48 ώρες θα επικοινωνήσουν μαζί σου οι υπεύθυνοι της
ομάδας πρακτικής άσκησης για να κλείστε μία μικρή ενημέρωση!

ΚΑΝΕ ΑΊΤΗΣΗ

https://www.facebook.com/AIESEC.Greece/
https://www.instagram.com/aiesec.greece/?hl=en
https://aiesec.gr/intern/
https://www.linkedin.com/company/aiesec-hellas_2/?originalSubdomain=gr
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