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Δώσε πολύ μεγάλη προσοχή στα

Graduate Trainee Programs
Είναι με λίγα λόγια τα προγράμματα που έχουν δημιουργήσει 
μεγάλες εταιρείες της αγοράς εργασίας προσφέροντας 
ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ή και σταθερής εργασίας κοντά 
τους. Τι καλύτερο; 

Δημιουργήσαμε το “atc Training Program”, και σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα οικονομικά 
πανεπιστήμια της Ελλάδος, δημιουργούμε ευκαιρίες για τους νέους ώστε να ξεκινήσουν μαζί 
μας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά για μάθηση μέσα από 
το εργασιακό περιβάλλον συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια αναστροφής 
του “brain drain”. Στόχος του προγράμματος είναι η προσαρμογή των νέων στην κουλτούρα 
της εταιρείας και τη φύση της δουλειάς με σκοπό τη παραμονή τους και μετά το πέρας της 
πρακτικής τους άσκησης. Το ποσοστό απορρόφησης σε entry-level θέσεις αγγίζει το 25%.

Η Bosch Ελλάδας παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) 
αλλά και απόφοιτους που βρίσκονται στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, να ασκήσουν 
την Πρακτική τους Άσκηση και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα πολυεθνι-
κό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ενδιαφέροντα projects και καθημερινές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους υποψηφίους να λάβουν πολύτιμη 
εργασιακή εμπειρία καθώς επίσης και την ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον τους σε έναν 
κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή τεχνολογίας και υπηρεσιών. Παράλληλα η Bosch Ελλάδας 
στηρίζει μαθητές επαγγελματικών Λυκείων και φοιτητές/αποφοίτους Ανώτερων και Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανοίγοντας τις πόρτες της και δίνοντας την ευκαιρία σε αυτούς 
να γνωρίσουν αλλά και να συζητήσουν με εξειδικευμένους επαγγελματίες, εμπειρίες από ένα 
ρεαλιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Πρόγραμμα Πρακτικής στη Henkel Hellas
Στην Ελλάδα, η Henkel επενδύει σε επιλεγμένα ταλέντα μέσα από τη συνεργασία της με τα 
Πανεπιστήμια και δεν εφαρμόζει μαζική λογική στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Οι 
φοιτητές συνήθως καλύπτουν νευραλγικές καίριες θέσεις, με ορίζοντα την παραμονή και 
ανάπτυξή τους στην εταιρεία και έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους 
γνώσεις, λαμβάνοντας μέρος στις καθημερινές εργασίες αλλά και σε έκτακτα projects. Αν 
πάλι αναζητάτε την ευκαιρία να μάθετε και να εξελιχθείτε στην παγκόσμια ομάδα μας ή είστε 
παθιασμένοι με τις ψηφιακές τάσεις, μπείτε στο www.henkel.com/careers για περισσότερες 
πληροφορίες και μάθετε για τα προγράμματα πρακτικής μας παγκοσμίως αλλά και για το 
Digital Talent Program της Henkel.

Ζητήσαμε από τις ίδιες τις εταιρείες να μας δώσουν μια γεύση.
Στις επόμενες 10 σελίδες βρες το εκτενές μας αφιέρωμα στα προγράμματα αυτά.

To career path δεν είναι ποτέ μια ευθύγραμμη διαδρομή. Να ετοιμαστείς για κατηφόρες, για 
ανηφόρες, για στροφές, για σταυροδρόμια, για αλλαγές... Κάθε μέρα που περνάει είμαστε διαφορετικοί, σκέψου 
τον εαυτό σου πέρσι και σύγκρινε τον με τώρα! Απίστευτο εεε; Μόλις συνειδητοποίησες πόσο αυτόματες είναι 
οι αλλαγές. Μαζί με εμάς, αλλάζουν τα θέλω και οι απαιτήσεις μας! Αγκάλιασε την αλλαγή σου, αφουγκράσου 
τις ανάγκες σου... Μόνο εσύ μπορείς να καθορίσεις την πορεία της διαδρομής σου! Γιώτα
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ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | Πρακτική Άσκηση
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, δίνει τη δυνα-
τότητα σε σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. To 2019 
συγκεκριμένα, η εταιρεία απασχόλησε 70 άτομα για την πρακτική τους άσκηση. Μέσω αυτής, η 
εταιρεία έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους φοιτητές και σπουδαστές να απασχοληθούν σε 
διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν εμπειρία σε ένα δυναμικό, πολυεθνικό περιβάλλον 
εργασίας. Η πρακτική άσκηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσουν οι νέοι τη στα-
διοδρομία τους. Στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ τους δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα με την 
εταιρεία και η γνωριμία αυτή να εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας, ενδεχομέ-
νως και σε μία διεθνή καριέρα.

Δουλειά ή μεταπτυχιακό μετά τις σπουδές; 
Υπάρχουν κάποια μεταπτυχιακά όπως το MBA που δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα να τα κάνεις χωρίς να έχεις 

«τριφτεί» πρώτα στην αγορά εργασίας. Ένα τέτοιο μεταπτυχιακό είναι πολύ σημαντικό εφόδιο, όμως αν δεν το 
αξιοποιήσεις σωστά και κυρίως στη σωστή στιγμή, είναι σαν να το «καις». Υπάρχουν φυσικά και άλλα μεταπτυχιακά 
που μετά τις σπουδές σου σε βοηθούν να πάρεις εξειδίκευση και σε προσανατολίζουν στο ακαδημαϊκό και επαγγελ-
ματικό πεδίο που θες. Εκεί, σου λέμε «όρμα». Τρία πράγματα να έχεις κατά νου αν τελικά κάνεις μεταπτυχιακό: 
το αντικείμενο να είναι όσο γίνεται πιο σαφές και συγκεκριμένο, να το έχεις ψάξει αρκετά, και να υπάρχει 

επαγγελματική απορρόφηση, δηλαδή να είναι κάτι που το ζητάει η αγορά. Νίκος
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Με οδηγό τη χαρά μας να προσφέρουμε το καλύτερο, στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχουμε επάξια κατακτήσει μια μοναδική θέση στο 
τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού, μέσα από την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά μας, τη μοναδική μας εξυπηρέτηση και την ξεχω-
ριστή και πλούσια ποικιλία μας. Παράλληλα, είμαστε σημείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, μέσα 
από ολοκληρωμένα προγράμματα για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Με οδηγό την εξέλιξη των ανθρώπων μας, υλοποιούμε κάθε χρόνο τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, αναπτυξιακά προγράμμα-
τα, δίνοντας την ευκαιρία σε υποψήφιους με δυνατότητες εξέλιξης να γίνουν τα μελλοντικά μας στελέχη.

Μέσα από μια σειρά σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών, από τη διεύθυνση Ανθρω-
πίνων Πόρων και άλλων κεντρικών διευθύνσεων, επιλέγουμε αξιόλογους υποψήφιους, τόσο από την αγορά εργασίας όσο και 
μέσα από την ανάπτυξη των συνεργατών μας, εσωτερικά, με στόχο τη δημιουργία της επόμενης γενιάς διευθυντικών στελεχών.

Το Retail Management Trainee Program (6 προγράμματα, 77 συμμετέχοντες) απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίων και 
νεαρούς επαγγελματίες, με γνώσεις και εμπειρία στο κομμάτι της πώλησης, της εξυπηρέτησης πελατών και του marketing, με 
στόχο να αναδείξει τα μελλοντικά στελέχη των καταστημάτων. Αντίστοιχο πρόγραμμα διενεργείται και εσωτερικά, με την επωνυ-
μία Internal Retail Management Trainee Program.

Το  πρόγραμμα  διαρκεί 12 μήνες και παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να αποκτήσουν σφαιρική γνώση του τρόπου 
λειτουργίας της εταιρείας, των καταστημάτων μας και ευρύτερα του κλάδου της λιανικής. Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να συλ-
λέξουν εμπειρίες μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει:

   • On the job τεχνική εκπαίδευση
   • Θεωρητική εκπαίδευση (classroom training)
   • Κέντρα ανάπτυξης
   • Job shadowing
   • Focus groups
   • Συμμετοχή σε έργα

Για αποστολή βιογραφικών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.abcareers.gr 

Xορομνέακ Ντανιέλα
Internal Retail Management Trainee

“Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των iRMTs  είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, πολύ καλά δομημένο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας. Μας εφοδίασε με γνώ-
σεις και αναπτύξαμε δεξιότητες απαραίτητες για τα νέα μας 
καθήκοντα. Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας!”

Γεράσιμος Φαμπιάτος
Retail Management Trainee

“Βρέθηκα στην οικογένεια της ΑΒ μέσω του προγράμματος 
RMT, όπου μέσω της on the job εκπαίδευσης σε κατάστημα, 
ανακάλυψα τις ικανότητές μου και ωρίμασα επαγγελματικά. 
Μου δόθηκε η ευκαιρία να εξελιχθώ και να καταλάβω ότι η ΑΒ 
έχει φροντίσει να διατηρεί ένα υγιές περιβάλλον, όπου η εξέλι-
ξη του ανθρώπινου δυναμικού της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τους εταιρικούς της  στόχους. Η ΑΒ είναι η οικογένεια στην 
οποία αναπτύσσομαι καθημερινά!”

Η εταιρεία MAKIOS LOGISTICS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 3rd Party Logistics εταιρείες 
στην Ελλάδα, με δραστηριότητα σε όλα τα Βαλκάνια.
Στα πλαίσια του προγράμματος καριέρας της εταιρείας απασχολούμε τελειόφοιτους σχολών 
logistics, οικονομικών, πληροφορικής και μηχανικών μέσω του προγράμματος πρακτικής 
άσκησης, στα παραγωγικά καθώς και στα τμήματα υποστήριξης της εταιρείας μας. Είμαστε 
περήφανοι, καθότι οι μαθητευόμενοι φοιτητές παραμένουν στην εταιρεία μετά τη λήξη του 
εξάμηνου προγράμματός τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, υπογράφοντας σύμβαση μό-
νιμης απασχόλησης, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα καριέρας της εταιρείας ως το βασικό 
μέσο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών νέων στελεχών.

Το πρόγραμμα Management Trainee της Praktiker απευθύνεται σε νέους αποφοίτους τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ξεκινήσουν καριέρα στον κλάδο του λιανεμπορίου. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και αποκτούν σφαιρική 
γνώση για το σύνολο του οργανισμού, των λειτουργιών του καθώς και τους εταιρικούς στό-
χους κάθε τμήματος.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη νέων στελεχών και η ανάδειξη των επαγγελματι-
κών τους δεξιοτήτων. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο συμμετέχοντας 
αναλαμβάνει θέση ευθύνης στο δίκτυο καταστημάτων της Praktiker είτε θέση σε τμήμα των 
κεντρικών γραφείων που να αντιστοιχεί με τις δεξιότητές του αλλά και τις τρέχουσες ανάγκες 
του οργανισμού. 

Η SPACE HELLAS στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης απασχολώντας κάθε 
χρόνο σπουδαστές από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στόχος μας είναι να δώσου-
με την ευκαιρία σε νέες και νέους ταλαντούχους φοιτητές να λάβουν την εργασιακή εμπειρία 
που τους λείπει, για να συμπληρώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να διεκδικήσουν μια 
θέση στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές πρακτικής άσκησης εκπαιδεύονται έχοντας την ευκαι-
ρία να συμμετάσχουν στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας μας, καθώς αποτελούν 
ενεργό κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μεγαλύτερο ποσο-
στό οι φοιτητές μας, έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια να απασχοληθούν σε μόνιμες θέσεις 
εργασίας, προσφέροντας σημαντικό έργο.

Το Signal Group επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λογισμικών υποστήριξης εμπορικών αποφάσεων 
για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας και στην παροχή υπηρεσιών 
εμπορικής διαχείρισης πλοίων. Το Graduate Trainee πρόγραμμά μας αρχίζει με ένα internship 6 
μηνών, έχει συνολική διάρκεια 2 έτη, και απευθύνεται σε νέους φοιτητές και αποφοίτους, που 
ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε μία νεοσύστατη, δυναμική και καινοτόμα 
εταιρεία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες data science, software engineering, 
quantitative analysis, shipping analytics, και προσφέρει την ευκαιρία απασχόλησης και εξέλιξης 
στις βασικές μας υπηρεσίες:
• έρευνα και ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων 
• τεχνολογία λογισμικού 
• επιμέλεια, ανάλυση και διασφάλιση ποιότητας δεδομένων και 
• ΙΤ υποδομές 

WIND Young Talents |# Δείξε ότι το ΄χεις
Το πιο σημαντικό κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποι της WIND. Γι’ αυτό επενδύουμε με συνέπεια 
εδώ και πέντε χρόνια στο πρόγραμμα WIND Young Talents – Graduate Trainee Program, βραβευ-
μένο από τα Hellenic Responsible Awards. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους/ες έως 28 ετών, 
με μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Πληροφορική, Οικονομικά και Μηχανική. 
Δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία παρά μόνο θέληση, ταλέντο, όρεξη για μάθηση 
και προσωπική ανάπτυξη. Η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου και η διάρκεια του προγράμματος 
18 μήνες μέσα σε ποικίλες οργανωτικές δομές της εταιρείας, όπου οι νέοι ανακαλύπτουν τον 
κόσμο του επιχειρείν, τα σύγχρονα επαγγέλματα, την κλίση και τα θέλω τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το www.windyoungtalents.gr.

Δες και αυτά...
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δες από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας”.
Μαριάνθη Νίκα, Commercial Management Trainee 2018 

“Το Rise μου δίνει καθημερινά την ευκαιρία να εργάζομαι δίπλα σε 
αξιόλογους και καταξιωμένους συναδέλφους του κλάδου και να βιώ-
νω εμπειρίες που με εξελίσσουν προσωπικά και επαγγελματικά. Για 
εμένα, αποτελεί ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα με σημαντικές ευκαιρίες 
και εφόδια για την καριέρα μου“.
Βενετία Κουλουρίδη, Supply Chain Management Trainee 2018
 





TALENT CHALLENGE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Η Ευκαιρία σου είναι εδώ!

Μέσα από το πρόγραµµα METRO Talent Challenge, οι 
trainees διανύουν µαζί µας µία διαδροµή διάρκειας ενός 
έτους, πλούσια σε εµπειρίες και γεµάτη προκλήσεις,  
χτίζοντας έτσι τις βάσεις για µια επιτυχηµένη καριέρα.

Η Πρόκληση

Το πρόγραµµα αξιοποίησης αποφοίτων έχει σχεδιαστεί 
ώστε οι εκπαιδευόµενοι, να αποκτήσουν θεωρητικές 
γνώσεις, να εκπαιδευτούν σε πραγµατικές συνθήκες 
εργασίας και να προετοιµαστούν κατάλληλα για την 
αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι trainees πλαισιώνονται 
από έµπειρους επαγγελµατίες- µέντορες,  που έχουν 
αναλάβε ι  να  τους  καθοδηγήσουν ,  να  τους 
παρακινήσουν και να τους εφοδιάσουν µε γνώση.

Στόχος µας παραµένει να προσφέρουµε στους νέους 
εκπαιδευόµενους τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να 
αναδείξουν τα ταλέντα τους , ώστε να αποτελέσουν τα 
αυριανά στελέχη της εταιρείας µας. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τόσο σε θέσεις 
στα Κεντρικά Γραφεία όσο και σε διοικητικές θέσεις στο 
Δίκτυο Καταστηµάτων της METRO.

Στη METRO επενδύουµε στην ανάπτυξη και εκπαίδευση 
των νέων, αναγνωρίζοντας πως µε τις φρέσκες ιδέες και 
τις καινοτόµες προτάσεις τους, συµβάλλουν ενεργά 
στην επίτευξη του οράµατος και των στόχων της 
εταιρείας µας.

Δηµήτρης Χατζηνικολάου|METRO Talent Challenge 2017

Το Πρόγραµµα 

•Workshops 

•OnBoarding  
•Rotation σε κατάστηµα 
•Εκπαίδευση ως Διοικητικό Στέλεχος καταστήµατος 
•Rotation στα Κεντρικά Γραφεία 

•Ολοκλήρωση προγράµµατος & απορρόφηση 

Tι είπαν τα “ταλέντα” µας…

“Στη METRO ένιωσα πως βρίσκοµαι σε µια µεγάλη 
οικογένεια γεµάτη µε ανθρώπους που έχουν µεράκι και 
πάθος για εργασία. Είναι µεγάλη πρόκληση να σου 
δείχνουν εµπιστοσύνη και να σου δίνουν την ευκαιρία να 
αφήσεις το δικό σου αποτύπωµα ! ”

  σε οργανική θέση της εταιρείας

“Η συµµετοχή µου στο πρόγραµµα METRO Talent 
Challenge ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες µου! 
Οι λέξεις που θα χρησιµοποιούσα για τους 12 µήνες του 
προγράµµατος είναι:  Ευκαιρία, Πρόκληση, Εξέλιξη.”
Δηµήτρης Μπέκος | METRO Talent Challenge 2017

Μάθετε περισσότερα www.metrotalentchallenge.gr  
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