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e- Career

Το e-career αποτελεί μια πολύτιμη υπηρεσία προς τους φοιτητές/
αποφοίτους που επιθυμούν:
 να συμμετέχουν στις Ημέρες Σταδιοδρομίας που διοργανώνει το
Γραφείο Διασύνδεσης
 να ζήσουν την εμπειρία των mock-interviews
 να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Βάση του
Γραφείου Διασύνδεσης

Τεύχος 7

is a brain to pick, an ear to listen,
“ Mentoring
and a push in the right direction.
”

2017
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Balancing New
Technology

Το ΠαΠει-Speed Mentoring Event συνδιοργανώθηκε από
το 100mentors και το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου
Πειραιώς, για να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του
Πανεπιστημίου να μιλήσουν με διακεκριμένους

Ημέρες Σταδιοδρομίας: Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας
είναι μια εκδήλωση – γέφυρα μεταξύ του
Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων. Σε αυτήν,
προσκαλούνται όλες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν
να έρθουν σε επαφή με τους απόφοιτους των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και
οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν
τους εκπροσώπους των εταιρειών και να
αποκομίσουν σημαντικότατες εμπειρίες στην
κατεύθυνση της επαγγελματικής τους
αποκατάστασης.

απόφοιτους του ΠαΠει, που είναι ταυτόχρονα και
επιτυχημένα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.
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Mock interviews- Εικονικές
συνεντεύξεις, προκειμένου οι
φοιτητές να βελτιώσουν την
παρουσία τους σε μελλοντικές
συνεντεύξεις και να
αποκτήσουν μαθησιακή
εμπειρία.

Θέλετε να συμμετέχετε
στα σεμινάρια;
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι
ελεύθερη, αρκεί να δηλώσετε
συμμετοχή εγκαίρως στο 210 414
2562 ή μέσω email στο
gdiasyn@unipi.gr
Οι ημερομηνίες των σεμιναρίων και
οι θεματικές ενότητες ανακοινώνονται
στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του
Γραφείου Διασύνδεσης.

must be willing to give up what I am in
“ Iorder
to become what I will be.
”
- Albert Einstein
-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής

Παρουσία σε συνέντευξη πρόσληψης

Πώς επιλέγω Μεταπτυχιακές Σπουδές
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - WORKSHOPS
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε
εκδηλώσεις και workshops, που σκοπό είχαν τη σύνδεση των
φοιτητών/αποφοίτων με την αγορά εργασίας και την ενθάρρυνση των
επιχειρηματικών τους ιδεών:
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία
με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) – Junior
Achievement Greece.
 Επισκέψεις εταιρειών και φορέων (Media Markt, Unilever,
L’Oréal, Generation Y, Orange Grove)
 Workshop in Presentation Skills, σε συνεργασία με την εταιρεία
Nestlé και την κα Ντέπυ Χατζηβασιλείου (Trainer & HR
Consultant).
 Workshop in Business Game, σε συνεργασία με το φορέα
ICAEW. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα σε εικονικό
περιβάλλον να εργαστούν σαν business advisors.
 Workshop με τίτλο: «Νεανική Επιχειρηματικότητα στον
Τουρισμό», εισηγήτρια: κα Καββαδία (Co Founder Cosmorama
and Marketing & PR Director)
 Workshop in framework Ruby on Rails, σε συνεργασία με τη
Generation Y.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


#DefineSafety, Πανελλήνιος Φοιτητικός Διαγωνισμός σε
συνεργασία με το E-MBA και τη Eurolife.



2ο Summer School με θέμα: «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πληροφορικής
& το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του
Πανεπιστήμιου Πειραιώς.
ACCE
ζ SSABILITY
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Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ADECCO HR

IBM

MATRIX

PUBLIC

ADVANTAGE FSE

INTERAMERICAN

MC KINSEY

RANDSTAT

ALPHA BANK

INTRASOFT

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ

COCA COLA

MEDIA SATURN HELLAS S.A
(MEDIA MARKT)

IPHOST

CRI
DELOITTE

IRI INFORMATION
RESOURCES HELLAS

NESTLE

ESTEE LAUDER HELLAS S.A.

JACOBS DOWE EGBERTS

NN

EUROBANK

JUMBO

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

EUROLIFE

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

PAMEDIAKOPES

ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΠΙΣΤΗ

KPMG

PAPASTRATOS

EXPEDIA INC

LEROY MERLIN

PEPSICO

ΕΥ

LIFEPLAN

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GENERATION Y

LΟREAL

ΠΛΑΙΣΙΟ

NAVICON

PROTERA

IBM

Κλείσε Ραντεβού και έλα στο Γραφείο Διασύνδεσης…
Κλείνοντας RV στο Γραφείο Διασύνδεσης, έχεις τη δυνατότητα να
συναντήσεις προσωπικά ένα σύμβουλο σταδιοδρομίας, να
διορθώσεις ή να συντάξεις εκ νέου το βιογραφικό σου σημείωμα και
τη συνοδευτική επιστολή, να μάθεις νέους τρόπους αναζήτησης
εργασίας, να βοηθηθείς στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και
στην αναζήτηση υποτροφιών, να ενημερωθείς για θέματα ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας. Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί
καθημερινά 09.00—17.00 και οποιαδήποτε άλλη ώρα κατόπιν RV.

SARANTIS
SEAWORLD
ΣΤΗΛΜΕΤ
THE SWATCH GROUP
TITAN
TRIPLE A EXPERTS
UNILEVER
UPSTREAM SYSTEMS
VF HELLAS
VODAFONE
ZULUTRADE

RANDSTAT

Το Γραφείο Διασύνδεσης χρειάζεται
τις δικές σας ιδέες ...
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ
SARANTIS

...Ο δικός μας στόχος είναι να παρακολουθούμε
τις εξελίξεις και να προσαρμόζουμε τις δράσεις μας στις
SEAWORLD
ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε
ΣΤΗΛΜΕΤ
σχόλια, υποδείξεις και νέες ιδέες που θα βοηθήσουν τους φοιτητές και αποφοίτους και θα συμβάλουν
στην προώθηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην ομαλή του σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Μοιραστείτε τις ιδέες σας μαζί μας στο gdiasyn@unipi.gr και στο 210 414 2562.

AW ARENESS
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