
Το φοιτητικό Schneider Go Green Challenge είναι πλέον ανοιχτό! 

 

 

Καλημέρα σας & ευτυχισμένο 2022! 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή συνεργασία και υποστήριξη της Schneider Electric. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προωθήσουμε αυτή τη 

συναρπαστική ευκαιρία στους φοιτητές του πανεπιστημίου σας. 

 

Μόλις ξεκινήσαμε τη φετινή έκδοση του φοιτητικού challenge Schneider Go Green, μια ευκαιρία ανάπτυξης για σύνδεση με επαγγελματίες στην 

πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο. Όλοι οι φοιτητές του πανεπιστήμιου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

 

Το Schneider Go Green «προκαλεί» τους φοιτητές να μοιραστούν ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν εκ νέου ένα πιο έξυπνο και πιο βιώσιμο 

μέλλον. Τι να περιμένουν οι συμμετέχοντες φοιτητές; 

• Δημιουργία διασύνδεσης με επαγγελματίες μέντορες ✅ 

• Ευκαιρίες εργασίας στη Schneider Electric και την AVEVA ✨ 
• Συναντήσεις με ηγέτες των επιχειρήσεων για ανταλλαγή ιδεών σχετικών με τη βιωσιμότητα 🌎 

• Οι παγκόσμιοι νικητές κερδίζουν έπαθλο αξίας 10.000€  🏆 

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνεργαστούν για να μοιραστούν μια ιδέα για τη βιωσιμότητα σε μία από τις παρακάτω 5 κατηγορίες. Οι ομάδες θα 

πρέπει να αποτελούνται από 2 έως και 4 φοιτητές διαφορετικών φύλων. 

 

https://gogreen.se.com/en/?t=hbPLwWmcRnLi6lY3VAjzWg&utm_source=se.com&utm_medium=network&utm_campaign=uni-relations
https://gogreen.se.com/en/?t=hbPLwWmcRnLi6lY3VAjzWg&utm_source=se.com&utm_medium=network&utm_campaign=uni-relations
https://gogreen.se.com/en/?t=hbPLwWmcRnLi6lY3VAjzWg&utm_source=se.com&utm_medium=network&utm_campaign=uni-relations


- ⚡Πρόσβαση στην Ενέργεια 

- 🏠 Κατοικίες του μέλλοντος 

- 🔗 Εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος 

- 🌏 Δίκτυα του μέλλοντος και 

- 💻Αποκωδικοποίηση του μέλλοντος. 

 

Προθεσμία υποβολών: 25 Φεβρουαρίου 2022 

 

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Εγγραφείτε στον διαγωνισμό Schneider Go Green!  

 

gogreen.se.com 

Με εκτίμηση, 

Η ομάδα “Go Green 2022” Schneider Electric Greece 

Georgia Malamateniou 

HR Business Partner Greece & Cyprus 
Europe Operations 
Schneider Electric 

D  +30 210 6295200  x209 

M  +30 6944364704  
E  georgia.malamateniou@se.com 

Agiou Thoma 27 
GR-15 124 Maroussi  

Greece 

 

 

Download mySchneider app 

24/7 support. Mobile catalog. Access to expert help. 
 

 

*Please consider the environment before printing this e-mail 
**Please note, any mails I may send outside of your standard working hours do not require an immediate reply. 
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