
PMM Internship Program  
Περιοχή: Αθήνα 

___________________________________________________________________________ 

 
 

WE NEED YOUR SUPER TALENT! 
 

Είσαι απόφοιτος IT, Data Analytics, Marketing ή Business;  

Μπες στην πιο δυνατή ομάδα και απογείωσε την καριέρα σου!  

 

Ζήσε για 3 μήνες μέσω του PMM Public-Media Markt Internship Program την 

εμπειρία του μεγαλύτερου omnichannel retailer οικιακών/ καταναλωτικών 

συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών & ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα & Κύπρο!  

 

Βρες το δρόμο για την επαγγελματική σου επιτυχία και 

απόκτησε 

• Εμπειρία στο πιο σύγχρονο e-commerce περιβάλλον 

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και εξελιγμένα συστήματα δίπλα σε 

ειδικούς του κλάδου 

• Συμμετοχή σε εξειδικευμένα e-learnings Ανάπτυξη τεχνικών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων 

• Ευκαιρία καριέρας στην PMM 

 

Το προφίλ σου 

• Είσαι τελειόφοιτος ή απόφοιτος Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού;  

• Έχεις πάθος για το χώρο του e-Commerce και τις νέες τεχνολογίες;  

• Παίζεις στα δάκτυλα Word, Excel και PowerPoint;  

• Μιλάς super αγγλικά;  

• Είσαι επικοινωνιακός, team player και έχεις δημιουργικές ιδέες; 

 

Κάνε αίτηση τώρα! 

1. Στέλνεις το βιογραφικό σου εδώ 

2. Σε καλούμε σε e-Interview 

3. Ξεχώρισες; Συμμετέχεις σε Assessment Center, με έμπειρα στελέχη του 

οργανισμού 

4. Πέτυχες; Μπαίνεις σε πραγματικά projects της PMM 
 

 

 

 

https://corporate.public.gr/careers/cv-submissions/?user_position=pmm-internship-program-we-need-your-super-talent


PMM Internship Program  
Location: Athens 

_____________________________________________________________________ 

 

 

WE NEED YOUR SUPER TALENT! 
 

Are you a graduate of IT, Data Analytics, Marketing or Business? 

Join the best team and take off your career! 

 

Live the experience of the largest omnichannel retailer of home/consumer 

appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus for 3 

months through PMM Public-Media Markt Internship Program. 

 

Find the way to your professional success and gain 

• Experience in the most modern e-commerce environment 

• Training in new technologies and advanced systems with experienced 

executives 

• Participation in specialized e-learnings  

• Development of technical and interpersonal skills 

• Career Opportunities in PMM 

 

Your Profile 

• Are you a graduate or post-graduate of the above fields? 

• Are you passionate about e-commerce and new technologies? 

• Are you an expert user of Word, Excel and PowerPoint? 

• Do you speak “super” English? 

• Do you have advanced communication skills, creative ideas and are you a 

team player?  

 

Apply Now! 
1. Submit your CV here 

2. We will call you for e-Interview 

3. Did you stand out? You will participate in Assessment Center, with 

experienced executives of the organization 

4. Did you succeed? You will undertake real projects in PMM 
 

 

 

 

 

https://corporate.public.gr/careers/cv-submissions/?user_position=pmm-internship-program-we-need-your-super-talent

