THESSALONIKI

JobFair
Πρόταση Συνεργασίας
BEST Thessaloniki

Σχετικά με το BEST
To BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη
πολιτικός φοιτητικός οργανισμός που απευθύνεται σε φοιτητές τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη. Από την
ίδρυσή του το 1989, το BEST μέσω των διοργανώσεών του προσφέρει υπηρεσίες στους φοιτητές,
δημιουργώντας ευκαιρίες για την προσωπική τους ανάπτυξη. Στόχος είναι να αποκτήσουν μια διεθνή νοοτροπία
και να κατανοήσουν βαθύτερα διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητά τους
να λειτουργούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
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To BEST στην Θεσσαλονίκη
THESSALONIKI

Το BEST Thessaloniki άρχισε να δραστηριοποιείται στην Πολυτεχνική Σχολή
του Α.Π.Θ. την άνοιξη του 1999. Απευθύνεται στους 20.000 φοιτητές του
Πολυτεχνείου και της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Τα μέλη του είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και
υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ. Σήμερα το BEST Thessaloniki
συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ενεργών Τοπικών Ομάδων του Οργανισμού,
ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της Πολυτεχνικής
Κοινότητας ως ένας από τους σημαντικότερους φοιτητικούς οργανισμούς
ευρωπαϊκού προσανατολισμού.
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Σχετικά με το JobFair
Το JobFair (Ημέρα Καριέρας) του BEST Thessaloniki είναι μία από τις δράσεις του οργανισμού μας κατά
την οποία φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών έρχονται σε επαφή με
εταιρείες, επαγγελματίες αλλά και άλλους οργανισμούς.

THESSALONIKI

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και workshops με στόχο
την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας αλλά και μετέπειτα
σπουδές. Οι φοιτητές και απόφοιτοι που θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με
εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο
οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν διάφορα ερωτήματα στους επαγγελματίες, αλλά και
να παραδώσουν το βιογραφικό τους στα πλαίσια εύρεσης πρακτικής άσκησης ή ακόμη και εργασίας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες που θα βρίσκονται στο χώρο, έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φοιτητές που θα έχουν αποστείλει το βιογραφικό
τους.
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Πρόταση Συνεργασίας
Επίπεδα Συνεργασίας

Recruitment Φυσική Παρουσία Προώθηση

Full-Pack

THESSALONIKI

Μπορείτε να συνδυάσετε 2 επίπεδα συνεργασίας αθροιστικά.
Επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας: Workshop από την εταιρεία σας διάρκειας 45'

50€

Προηγούμενοι Συνεργάτες
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Στοιχεία Επικοινωνίας
THESSALONIKI

facebook.com/best.thessaloniki/
4.230 likes
7000 post reach

@best_thessaloniki
860 followers

http://best.web.auth.gr/
@best_thess
680 followers

BEST Thessaloniki
100 followers

Μπραζιώτης Χρήστος
Υπεύθυνος Οικονομικού Σχεδιασμού του BEST Thessaloniki
Τηλ: +30 6948 128 449
Email: christos.braziotis@BEST.eu.org
Γάτσιου Αποστολία
Υπεύθυνη ∆ιοργάνωσης JobFair 2019
Τηλ: +30 6985 558 522
Email: gatlia14@gmail.com
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