
Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν  στο ΕΚΠΑ΄

19-21 Απριλίου 2021 (1η  φάση)

Στο  πλαί	σίο  των  ενεργείω	 ν  γία  τη  δίασύ	 νδεση  των  φοίτητω	 ν  καί

αποφοί	των  τού Εθνίκού	  καί  Καποδίστρίακού	  Πανεπίστημί	ού  Αθηνω	 ν  με  την

αγορα	  εργασί	ας  καί  την  οίκονομί	α  το  Γραφεί	ο  Δίασύ	 νδεσης  τού  Ιδρύ	 ματος

δίοργανω	 νεί  τίς  «Ημέρες  Καριέρας»,μία  σημαντίκη	  σείρα	  εκδηλω	 σεων  καί

δρα	 σεων,  οί  οποί	ες  θα  φε	ρούν  σε  επαφη	  επίχείρη	 σείς  καί  οργανίσμού	 ς  με

φοίτητε	ς  καί αποφοί	τούς τού Ιδρύ	 ματος.  Σε αύτε	ς  θα δοθεί	  η δύνατο	 τητα σε

φοίτητε	ς  καί  αποφοί	τούς  μας  να  γνωρί	σούν  απο	  κοντα	  σημαντίκε	ς  καί

αναπτύσσο	 μενες επίχείρη	 σείς, στίς οποί	ες θα επίθύμού	 σαν να εργαστού	 ν, καί να

αποκτη	 σούν  α	 μεση  εμπείρί	α  των  απαίτη	 σεων  σε  επί	πεδο  δεξίοτη	 των  καί

ίκανοτη	 των  πού  απαίτού	 νταί  απο	  ο	 σούς  εργα	 ζονταί  σε  αύτε	ς.  Παρα	 λληλα

προωθού	 νταί βίογραφίκα	   σημείω	 ματα σε επίχείρη	 σείς, οί οποί	ες προσφε	ρούν

εύκαίρί	ες απασχο	 λησης καί ταίρία	 ζούν με το προφί	λ των ενδίαφερομε	νων.

Η  αμφί	δρομη  αύτη	  επίκοίνωνί	α  μεταξύ	  ακαδημαί(κη	 ς  κοίνο	 τητας  καί

επίχείρη	 σεων  μο	 νο  θετίκα	  αποτελε	σματα  μπορεί	  να  παρα	 ξεί. Στίς  Ημε	ρες

Καρίε	ρας γί	νεταί παρούσί	αση σημαντίκω	 ν επίχείρη	 σεων, παρούσία	 ζονταί απο	



εμπείρογνω	 μονες οί τελεύταί	ες τα	 σείς της αγορα	 ς εργασί	ας, ενω	  φοίτητε	ς καί

απο	 φοίτοί  λαμβα	 νούν  σημαντίκη	  πληροφο	 ρηση  γία  την  επαγγελματίκη	  τούς

σταδίοδρομί	α.

Οί εκδηλω	 σείς «Ημε	ρες Καρίε	ρας» θα πραγματοποίηθού	 ν γία το 2021 σε

δύ	 ο φα	 σείς : η πρω	 τη φα	 ση θα λα	 βεί χω	 ρα το τρίη	 μερο 19-21 Απριλίου καί η 2η

φα	 ση στα 17-19 Μαΐου.

Λο	 γω  των  ίδίαί	τερων  σύνθηκω	 ν  πού  ε	χεί  επίβα	 λλεί  η  πανδημί	α,  η

εκδη	 λωση θα πραγματοποίηθεί	 δίαδίκτύακα	  με	σω της πλατφο	 ρμας Web Ex.  Τίς

επο	 μενες ημε	ρες θα ανακοίνωθεί	 το προ	 γραμμα των επίμε	ρούς εκδηλω	 σεων καί

παρούσία	 σεων των Ημερω	 ν Καρίε	ρας. 

Περίσσο	 τερες  πληροφορί	ες  μπορεί	τε  να  βρεί	τε  στην  ίστοσελί	δα  των

Ημερω	 ν Καρίε	ρας     καί στην σελί	δα τού Γραφεί	ού Δίασύ	 νδεσης στο Facebook .

https://www.career.uoa.gr/imeres_karieras/
https://www.career.uoa.gr/imeres_karieras/
https://www.facebook.com/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91-111832370673968/

