
Άνοιξαν οι αιτήσεις Δεκεμβρίου για το Global Talent της AIESEC Ελλάδος! 
 
 
Είσαι τελειόφοιτος ή απόφοιτος Ψηφιακών Συστημάτων; 
 
Το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία σε περιμένει! 
Επαγγελματική πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του #GlobalTalent! 
 
Το Global Talent είναι το Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Global Internship 
Program) της AIESEC που σε βοηθάει να αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία πάνω στο 
αντικείμενο των σπουδών σου, αποκτώντας παράλληλα ένα διεθνές επαγγελματικό και 
προσωπικό δίκτυο επαφών. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα, στο Global Talent 
παρέχεται διαρκής υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής σου από 
υπεύθυνα άτομα του οργανισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των 
δεξιοτήτων του συμμετέχοντα ώστε να εξελιχθεί στο χώρο των επιχειρήσεων και να 
ενδυναμώσει το βιογραφικό του σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  
 
Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο νέων που επηρεάζει θετικά την 
κοινωνία μέσα από την ενδυνάμωση των προσωπικών και ηγετικών χαρακτηριστικών 
τους. Ιδρύθηκε το 1948 στη Στοκχόλμη και σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 100.000 
μέλη και πάνω από 1.000.000 alumni! Όραμά της είναι η παγκόσμια ειρήνη και 
εκπλήρωση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. 
 
Μ’ ένα δίκτυο 124 χωρών, και 3500 θέσεις πρακτικής η AIESEC σου δίνει την ευκαιρία 
μέσα από το Global Talent να ζήσεις μία έντονη αναπτυξιακή διαπολιτισμική εμπειρία 
εργαζόμενος σε ένα διεθνές περιβάλλον σε κάποια startup ή κάποιες από τις 
κορυφαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 
 
Ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών σου, μπορείς να συμμετάσχεις στο Global ITalent 
(Mobile Application, Software Development, Web Development, Engineering), Global 
Business Talent (Marketing, Business Administration, HR, Finance) ή Global EduTalent 
(Education, Teaching English, Professional Orientation) 
 
Για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα πρέπει να είσαι τελειόφοιτος ή απόφοιτος μέχρι 2 
ετών, ηλικίας έως 30 ετών και να έχεις άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή εμπειρία στο 
χώρο όπου επιθυμείς να κάνεις τη πρακτική σου καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα.  

 
 

Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 14/12 εδώ: 
http://aiesec.gr/global-talent/ 
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