
  
Mάθε την AIESEC 

Σίγουρα είσαι κι εσύ ένας από τους νέους που έχουν ακούσει την λέξη “AIESEC” πολλές φορές 
είτε στη σχολή, είτε από φίλους, είτε από τα social media αλλά ποτέ δεν κατάλαβαν τι είναι 
αυτό. Ήρθε η ώρα να σου λύσουμε το μυστήριο μέσα σε λίγες μόνο σειρές. 

*Αν είσαι φοιτητής και θέλεις μια καινούρια πρόκληση για να δοκιμάσεις τις ικανότητες σου, 
συνέχισε να διαβάζεις αυτό το κείμενο γιατί -πίστεψε μας- σίγουρα σε ενδιαφέρει!* 

 

Μπορείς να συμβάλλεις εθελοντικά στη τοπική κοινωνία, ασχολούμενος με την λειτουργία 
της AIESEC στο Πανεπιστήμιό σου και αναπτύσσοντας παράλληλα απαραίτητες δεξιότητες 
για το μέλλον σου! Οι αιτήσεις για μέλη έχουν ανοίξει! Μάθε περισσότερα και κάνε την 

αίτηση σου εδώ:  http://aiesec.gr/students/members/ 

 

Για να συμμετάσχεις στα παρακάτω προγράμματα ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είσαι μέλος της AIESEC 

 

Εάν είσαι έως 30 ετών και δεν βρίσκεις πια νόημα στα πενθήμερα «τουριστικά» ταξίδια και 
θες να γνωρίσεις καινούριους πολιτισμούς αλλά και να φέρεις το θετικό σου αντίκτυπο σε 
μία τοπική κοινωνία του εξωτερικού, το Global Volunteer είναι αυτό που σου ταιριάζει. Ζήσε 
από 6 μέχρι 8 εβδομάδες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα με άλλους εθελοντές απ’ όλο 
τον κόσμο, ανάπτυξε τον εαυτό σου μέσα από project και πραγματοποίησε τους στόχους του 
ΟΗΕ για έναν βιώσιμο κόσμο! Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου εδώ: 

 http://aiesec.gr/students/globalvolunteer/  
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Το Global Talent δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε νέους που ξεκινάνε 
την καριέρα τους, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε ένα διεθνές, δυναμικό και 
απαιτητικό περιβάλλον με αποτέλεσμα την ανάπτυξη σημαντικών hard skills και soft skills 
που θα τους βοηθήσει να χτίσουν ένα ανταγωνιστικό προφίλ στην ελληνική και παγκόσμια 
αγορά.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους, απόφοιτους των τομέων της 
Διδασκαλίας, IT, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού. Μάθε 
περισσότερα και κάνε την αίτηση σου εδώ: 

http://aiesec.gr/students/globaltalent/ 

 

 

Είσαι τελειόφοιτος ή και νέος κάτω των 30 ετών και σε ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα; 
Πάρε μέρος στο πρόγραμμα Global Entrepreneur της AIESEC και απόκτησε την πρώτη 
επαγγελματική σου εμπειρία σε μια startup εταιρεία της δικής σου επιλογής. Γνώρισε πως 
τρέχει μια καινοτόμος επιχείρηση στο παρασκήνιό της, πάρε επιχειρηματικές ιδέες, άνοιξε 
τον κύκλο σου κάνοντας γνωριμίες με επαγγελματίες και εκμεταλλεύσου τις γνώσεις της 
παγκόσμιας αγοράς προς όφελός σου! Ξεκίνησε την καριέρα σου! Μάθε περισσότερα και 
κάνε την αίτησή σου εδώ: 

http://aiesec.gr/students/globalentrepreneur/ 

 
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
ΑΙΕSEC στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Διεύθυνση: Ευρυπίδου 14, στον ημιώροφο 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210-3689829 

Email: aiesec.nkua@aiesec.net  

Facebook: AIESEC Greece 
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