Η πρακτική σου άσκηση στο εξωτερικό
σε περιμένει!
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΣΕ 127 ΧΩΡΕΣ

Αν είσαι τελειόφοιτος ή έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου στο Τμήμα Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών μπορείς να γίνεις Global Talent και να κάνεις την πρακτική σου
άσκηση στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει!

Web Developer
Εταιρία: YDigital Media S.A
Lisbon, Portugal
Διάρκεια: 1 χρόνος

Μισθός: 765*€/μήνα

Junior App Developer
Εταιρία: Adsventures
Utrecht, The Netherlands
Διάρκεια: 1 χρόνος

Μισθός: 1100*€/μήνα

Σε ενδιαφέρουν οι συγκεκριμένες ευκαιρίες;
Κάνε την αίτησή σου εδώ:
http://aiesec.gr/students/globaltalent/#form
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σε καθοδηγήσουμε περαιτέρω!

* Σε κάθε ευκαιρία Global Talent παρέχεται τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός
της χώρας-προορισμού από την εταιρία.
Στην συγκεκριμένη ευκαιρία, σου παρέχεται και υπολογιστής από την εταιρία
για την πρακτική σου.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
Κάθε νέος τελειόφοιτος ή απόφοιτος που δεν έχει κλείσει τα 30 έτη ηλικίας μπορεί να
γίνει Global Talent. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της AIESEC.

Τι σου παρέχουμε
1.
2.
3.

Το μεγαλύτερο δίκτυο παγκόσμιων ευκαιριών με διαρκώς νέα εισαγόμενα πεδία
Συνεχή στήριξη από την αίτησή σου ως και μετά την επιστροφή σου
Ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης ( βλέπε ¨Ενδεικτικά¨ )

Το κόστος συμμετοχής στο Global Talent είναι 190*€

Ενδεικτικά
-Θα παρακολουθήσεις Σεμινάριο Προετοιμασίας (Preperation Seminar) πριν φύγεις, με
πληροφορίες για την χώρα που θα πας και με tips για να ανταπεξέλθεις εύκολα στις
ανάγκες του project.
-Παραλαβή από το αεροδρόμιο.
-Βuddy: Θα έχεις ένα άτομο από την τοπική AIESEC εκεί ως buddy σου, που θα σε
βοηθήσει σε ότι χρειαστείς. Μεταξύ άλλων θα σε συνοδέψει στην «πρώτη μέρα σου στην
δουλειά».
-Workshop by AIESEC (LEAD) όσο βρίσκεσαι στην χώρα εθελοντισμού με σκοπό την
ανάπτυξη των δικών σου ηγετικών χαρακτηριστικών.

*Στο κόστος δεν εμπεριέχονται τα αεροπορικά έξοδα ή άλλα έξοδα μεταφοράς
**Στο Global Talent δεν παρέχεται η διαμονή αλλά η τοπική AIESEC σε βοηθάει να
βρεις διαμονή χαμηλού κόστους

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΑΙΕSEC στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Ευριπίδου 14, στον ημιόροφο || 11:00 – 16:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210-3689829
Email: aiesec.nkua@aiesec.net
Facebook: AIESEC Greece

Μάθε περισσότερα για εμάς:

In Greece

