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Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιά. 
 
Έχουν εξασφαλιστεί 4 θέσεις για φοιτητές 4ου έτους, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς 
του Πανεπιστημίου Πειραιά. 
  
Η πρακτική πραγματοποιείται στην Oλλανδία ή στην Δανία και για τον τομέα του Ιnformation Technology. 

  
Τμήματα στα οποία απευθύνεται είναι: 
-Πληροφορικής 
-Ψηφιακών Συστημάτων 

 
Η διάρκεια της πρακτικής είναι 6 μήνες, και ξεκινά κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και 
Νοεμβρίου. 

 
Απαιτήσεις & Περιγραφή Πρακτικής: 

 
Information Technology: 
 
WAY2WAY 
Ολλανδία-1 θέση        
 
 
 
 
 

Novasa Interactive ApS    
Δανία-1 θέση                   
   
 
 
 

Graduateland   
Δανία-1 θέση     
 
 
 
 
 
 

Schantz   
Δανία-1 θέση                               
 

 

Περιγραφή Πρακτικής: Μέλος της ομάδας ανάπτυξης software με σκοπό 
την δημιουργία καινοτόμων online applications όπως HRM, logistics και 
EPR. 
Απαιτήσεις: MASTER, γνώσεις SQL, VISUAL STUDIO, C#, CSS, HTML. 

 
 
Περιγραφή Πρακτικής: Εργασία πάνω στην ανάπτυξη mobile applications 
και εφαρμογών για Iphones και Anroids. 
Απαιτήσεις: πτυχίο (προτιμάται), γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για 
κινητά, γνώση JAVA. 

 
 
Περιγραφή Πρακτικής: Προγραμματισμός, δομή και εκτέλεση της 
ανάπτυξης ενός i-frame site με τη χρήση mySQL και PHP. Άμεση 
συνεργασία με τον κύριο προγραμματιστή της εταιρείας. 

Απαιτήσεις πτυχίο (προτιμάται), γνώση γλωσσών   
προγραμματισμού, MySQL, HTML,Javascript,CSS, PHP, Windows 
Operating Systems. 
 
Περιγραφή Πρακτικής: Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανάπτυξης software και 
στη συνέχεια την εφαρμογή του στους πελάτες της εταιρείας. Η κυρίως 
εργασία γίνεται με τη βοήθεια Java σε περιβάλλον χρήσης SCRUM.  
Απαιτήσεις: Ανάλυση συστημάτων, ανάπτυξη software, Java. 
                       

 
Προυποθέσεις συμμετοχής: 
- Άριστη γνώση Αγγλικών 
- Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ξεπεράσει το 30ο έτος της ηλικίας του 
- Να μην έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια από το τελευταίο πτυχίο του ενδιαφερόμενου 
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Για να αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος για κάποια θέση πρέπει να στείλει 
στο eirhnhxaris.kokkiadi@aiesec.net τα εξής έγγραφα: 
- Βιογραφικό στα Αγγλικά 
- Επιστολή λόγων ενδιαφέροντος στα Αγγλικά 
- Σκαναρισμένα πτυχία 
  
Προθεσμία αιτήσεων: 
14 Σεπτεμβρίου 17:00 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορείτε να ενημερωθείτε: 
Παρασκευή 07/09, Τρίτη 11/09, Τετάρτη12/09 ώρα 17.00 στο γραφείο της AIESEC UniPi, Βούλγαρη 97.  
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