
 
 
 
 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει  "Ημέρες 

Καριέρας 2018 Α.Π.Θ."  που θα πραγματοποιηθούν στις  

21-23 Μαΐου 2018 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ. 

Οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι του Α.Π.Θ. που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις συνεντεύξεις με τις 

επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για άμεση ή μελλοντική συνεργασία, μπορείτε να δηλώσετε 

συμμετοχή εδώ από 7 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2018   

Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε συνεντεύξεις με 

στελέχη επιχειρήσεων, να δικτυωθείτε, να διεκδικήσετε μια θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης, αλλά και 

να αντλήσετε ενημέρωση αναφορικά με τις προοπτικές απασχόλησης σε συγκεκριμένες εταιρείες. 

Δείτε εδώ τις Εταιρίες που συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας 2018 

·                  ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε ότι για να συμμετέχετε στις Ημέρες Καριέρας η εγγραφή σας 

είναι απαραίτητη.  

'Οποιος δεν έχει κάνει εγγραφή δεν θα μπορέσει να συμμετέχει 

Επίσης η παρουσία σας την ώρα του ραντεβού που θα οριστεί, είναι υποχρεωτική. Αν για σοβαρό λόγο 

δεν μπορέσετε να παρευρεθείτε σε μια συνέντευξη θα πρέπει να ειδοποιήσετε έγκαιρα τους συνεργάτες 

του Γραφείου Διασύνδεσης στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν, ώστε κάποιος άλλος υποψήφιος 

να μπορέσει να πάρει τη θέση σας.  

Την ημέρα της συνέντευξης 

- Η παρουσία σας την ημέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί τα ραντεβού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

·       Θα πρέπει να προσέλθετε στο χώρο τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τη συνέντευξή σας. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης χάνετε το ραντεβού σας και ο επόμενος υποψήφιος μπαίνει στη θέση σας. 

·         Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να έχετε μαζί σας το βιογραφικό σας σε αρκετά αντίτυπα. 

·         Όσοι απευθυνθείτε σε επιχειρήσεις που αφορούν εργασία στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε μαζί 

το βιογραφικό σας και στα αγγλικά. 

Πληροφορίες: 

  Κατερίνα Κουϊμτζή                        Μάνια Βογιατζή 

Τ: 2310 996644                               Τ: 2310 996646 

          Ε: akouimtz@auth.gr                       E: vogiatzm@auth.gr  

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 1ος Όροφος, κτίριο Νομικής Σχολής  

Διοργάνωση Εκδήλωσης 

·         Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  

  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

   

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γραμματεία Τμήματος  Γεωπονίας 

 

Κτίριο:Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

  

 

 

 
 

https://dasta.auth.gr/
https://techsystem.apifon.com/user/login
https://techsystem.apifon.com/companies


 


