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Πρακτική Πληροφορικής & ΜΜΕ στην EWORX 

Η EWORX, είναι εταιρεία νέας τεχνολογίας και ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης για την απασχόληση 1 φοιτητή-τριας του Τμήματος Πληροφορικής & 

ΜΜΕ με 6μηνη διάρκεια:. 

Η εταιρεία μας ξεχωρίζει διότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι η δύναμή της. ∆ιαθέτουμε 

άριστη τεχνική κατάρτιση και το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την ανάπτυξη των 

επαγγελματικών προσόντων και δυνατοτήτων των ασκούμενων. 

Περιοχή απασχόλησης: Χαλάνδρι, Ζαν Μωρεάς 66, 15231 στην έδρα της εταιρείας. 

Καθήκοντα: απασχόληση στο Τμήματα Εταιρικής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ  

Περιγραφή της Θέσης: 

Ο/Η φοιτητής-τρια θα εκπαιδευτεί και σταδιακά θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 

 Έρευνα, συγκέντρωση και διαχείριση Εταιρικών Επαφών 

 Συγκέντρωση Περιεχομένου  

 Χρήση Εφαρμογών Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

 Χρήση των Εταιρικών ∆ιαδικτυακών Εφαρμογών 

 Υποστήριξη Επικοινωνιακών ∆ιαδικασιών 

 

Γνώσεις: 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 

 Καλή Γνώση Εφαρμογών Office  

 Χρήση Internet-Email, ενεργός χρήστης Εφαρμογών Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

 

Θα εκτιμηθούν: 

 Επικοινωνιακός, φιλικός και ευδιάθετος χαρακτήρας. 

 Οργάνωση και αναλυτική σκέψη. 

 ∆ιάθεση για μάθηση και εργασία 

 

Πόλη: Αθήνα, Χαλάνδρι 

E-mail: jobs@eworx.gr 

Τμήμα: ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

URL: http://www.eworx.gr/ 



 

EWORX.mme.practice.1205.doc 
Page 2 of 2 

 

EWORX A.E. - Το Εταιρικό μας Προφίλ 

Η EWORX A.E. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001 και είναι ελληνική εταιρεία Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών που εδρεύει στην Αθήνα, με τις δραστηριότητες της να εκτείνονται εκτός από την 

Ελλάδα, στο Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο και το προσωπικό της να αποτελείται από 

έμπειρους επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης. 

Η EWORX διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες λύσεις διαδικτυακών και ασύρματων τεχνολογιών με έμφαση στην 

καινοτομία και τη βέλτιστη αξιοποίηση της σύγκλισης των τεχνολογιών στο σύγχρονο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Οι εφαρμογές λογισμικού της EWORX διέπονται από τις αρχές της "Σχεδίασης για Όλους" με στόχο 

όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, στην κατεύθυνση μιας 

κοινωνίας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. 

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται οργανισμοί του δημοσίου και ιδιωτικού και του 

βιομηχανικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκών Οργανισμών, 

Ελληνικών Υπουργείων και Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών. Η EWORX ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Κέντρων Αριστείας στη "Σχεδίαση για Όλους" (www.e-accessibility.org). 

Η έδρα της EWORX βρίσκεται: 

Ζαν Μωρέας 66, 15231 Χαλάνδρι  

Τηλ.: 210 614 8380 | Φαξ: 210 972 9312  

Email: info@eworx.gr | Url: www.eworx.gr  

Βρείτε μας στο Facebook: http://www.facebook.com/EworxSA 

Ακολουθήστε  μας στο Twitter: https://twitter.com/#!/eworx  

 


