
   

 
 

 

 

Πρακτική άσκηση στο Digital Marketing – ψηφιακή διαφήμιση 

     Ο Οργανισμός ΔΗΩ ιδρύθηκε το 1993 και είναι ο ιστορικότερος φορέας  πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων στη χώρα μας κατέχοντας ηγετική θέση με πολυεπίπεδη δραστηριότητα και 
παρουσία στο χώρο των βιολογικών προϊόντων. Βασικός σκοπός του είναι η πιστοποίηση 
προϊόντων βιολογικής Γεωργίας, η πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και 
ασφάλειας τροφίμων, αλλά και κάθε άλλη δράση ή ενέργεια που συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
διάδοση της βιολογικής γεωργίας και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τον λόγο 
αυτό λειτουργεί από το 1999 το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ 

Το ινστιτούτο μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την έκδοση βεβαιώσεων 
καταλληλόλητας σκευασμάτων για χρήση στην βιολογική γεωργία, τη διενέργεια ημερίδων και 
εκδηλώσεων και την ενημέρωση κοινού και καταναλωτών, στοχεύει πέρα από την ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας και στην εδραίωση μιας οικολογικής και φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης. 

Αναζητάμε ασκούμενους φοιτητές/φοιτήτριες και σπουδαστές/σπουδάστριες για εξάμηνη 
πρακτική άσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και τη χρήση του συστήματος πρακτικών ATLAS, 
καθώς και όποια άλλη δυνατή μορφή συνεργασίας για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.  

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 2 άτομα στα γραφεία μας στην Αθήνα, Αριστοτέλους 38. 

Περιγραφή : Τελειόφοιτοι φοιτητές/φοιτήτριες και σπουδαστές/σπουδάστριες για την υποστήριξη 
του Τομέα Ανάπτυξης. Ημέρες απασχόλησης Δεύτερα έως και Παρασκευή. Ευέλικτο ωράριο, 
δυνατότητα απασχόλησης μέσω τηλεργασίας.  

Απαραίτητα Προσόντα : Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση διαχείρισης των social media, 
οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, όρεξη για μάθηση και εξέλιξη και συνέπεια.  

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες για ομαδική εργασία και προσοχή στην λεπτομέρεια  

Συνθήκες Εργασίας: Συνεργατική κουλτούρα, καινοτόμος στρατηγική ανάπτυξης, ενδυναμωτικό 
και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, διευρυμένη επαγγελματική εμπειρία, ενεργή συμμετοχή 
σε υλοποίηση ευφάνταστων ιδεών, συνεχής εκπαίδευση. 

Οι ασκούμενοι θα ενταχθούν στις τρέχουσες δράσεις μας στα πεδία διαδικτυακής προβολής, 
ψηφιακού μάρκετινγκ, δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών και υποστήριξης νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών. Θα συνεργαστούν με τα στελέχη του Ινστιτούτου για την αρτιότερη κατεύθυνση και 
υποστήριξή τους σε θέματα έρευνας αγοράς, προβολής, προώθησης υπηρεσιών, προώθησης 
πωλήσεων και After Sales Services.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα 
ανθρώπινων πόρων ΔΗΩ, κος Στάμου Κωνσταντίνος – 2108224384, 6989652271, hr@dionet.gr  


