
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ CYFIELD 2021 

 

 
 

 

O όμιλος Cyfield επενδύει στις νεότερες γενεές επιστημόνων αποδεικνύοντας 

εμπράκτως τον στρατηγικό της προσανατολισμό για προσέλκυση και 

ανάπτυξη ταλέντων μέσω της συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα.  

 

https://www.cyfieldgroup.com/all-news/articles/joinourteam/


Παρόλες τις προκλήσεις της περιόδου που διανύει η οικονομία, ο Όμιλος 

Cyfield προσφέρει ευκαιρίες εργοδότησης σε αποφοίτους κλάδων των 

πολυτεχνικών σχολών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο και εξωτερικό.  

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Απόκτησης 

Εργασιακής εμπειρίας, οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν 

απευθείας μετά το πέρας των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους. 

 

Ο Όμιλος Cyfield, λόγω της δραστηριότητας που έχει αναπτύξει στον 

ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, προσφέρει τη δυνατότητα στους 

αποφοίτους να εμπλακούν και να συνεισφέρουν σε διάφορα κατασκευαστικά 

έργα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών.  

 

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να μεταφέρει τους αποφοίτους από το 

ακαδημαϊκό στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας, μέσα σε ασφαλείς 

συνθήκες εκπαίδευσης και καθοδήγησης, βοηθώντας τους να αναπτύξουν 

την μετέπειτα καριέρα τους έχοντας πλέον αποκτήσει εικόνα της αγοράς. 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής 

Εμπειρίας Cyfield 2021 αναφέρονται πιο κάτω:  

    

 
 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

απόφοιτους των Πολυτεχνικών Σχολών σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και 

εξωτερικού με ορίζοντα αποφοίτησης το τέλος του ακαδημαϊκού έτους (Μάιος 

– Ιούνιος 2021).  

 

 
 

Η περίοδος αποδοχής αιτήσεων είναι μεταξύ 1ης – 31ης Μαρτίου 2021. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Το Πρόγραμμα διαρκεί μέχρι 1 χρόνο. Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές 

επιθυμούν να συνεχιστεί η απασχόληση του φοιτητή τότε η απασχόληση 

μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Διαρκείας.  

 

 
 

https://www.cyfieldgroup.com/about/join-our-team/


Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια ένταξης τους στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα 

δικαιώματα που προκύπτουν από την απασχόληση τους ως εργαζόμενοι στον 

Όμιλο Cyfield. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν μισθό, ωφελήματα και 

παροχές και επίσης συμμετέχει σε όλα τα σχέδια Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Προσωπικού. Σε γενικές γραμμές, η απασχόληση τους καθορίζεται από τους 

εσωτερικούς κανονισμούς και πολιτικές που ισχύουν στον Όμιλο. 
 

 

Contact us for more information 

Tel: +357-22427230 

Email: hr@cyfieldgroup.com 

 

 

 

 

CYFIELD is one of the leading development companies in Cyprus and Greece. Established in Nicosia in 1990, it designs, builds and 

markets all types of quality residential, commercial and industrial buildings. The Cyfield Group is operating in all areas of the 

construction industry: land development, contracting of public and private infrastructure projects, production and trading of 

specialised building materials, and lately energy production. 

If you no longer wish to receive mail from us, you can send us an email at sales@cyfieldgroup.com 

CYFIELD GROUP, Cyfield Tower, 132 Limassol Avenue, 2015 NICOSIA – CYPRUS, www.cyfieldgroup.com 
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