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You bring the ambition, we will provide the
opportunities! Connecting you to your future!
Μην χάσεις το e -Career Day της Deloitte και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας!

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας διοργανώνουμε διαδικτυακό Career
Day την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 17:00-μ.μ19.00 μ.μ.
Αν είσαι φοιτητής/τρια ή απόφοιτος/η έτοιμος/η
για νέες γνώσεις και επαγγελματικές
προκλήσεις, θέλουμε να σε γνωρίσουμε!
Μην χάσεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία
ατομική συνέντευξη, ανεβάζοντας το
βιογραφικό σου (στα Αγγλικά) στο Future
Opportunities και αποστέλλοντάς το στο
epapagiannidou@deloitte.gr με θέμα Ημέρα
Καριέρας- UOWM.
Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού
Deloitte Alexander Competence Centre

Τρίτη 20
Οκτωβρίου
17:00-19.00 μ.μ.
Παρουσίαση της
Deloitte &
Συμβουλές
Σύνταξης
Βιογραφικού
Σημειώματος,
LinkedIn Προφίλ &
Επιτυχημένης
Συνέντευξης!
18:00-19:00
Ατομικές
συνεντεύξεις
γνωριμίας 1:1

Πατήστε εδώ για
συμμετοχή

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για εμάς;
Η Deloitte Ελλάδος, είναι μία πολυεθνική εταιρεία με το μεγαλύτερο δίκτυο
επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με παρουσία σε πάνω από 150 χώρες και
συνολικό αριθμό εργαζομένων πάνω από 300.000 ανά τον κόσμο. Στην
Θεσσαλονίκη, από το 2018 λειτουργεί το Κέντρο Καινοτομίας Deloitte Alexander
Competence Center (DACC) με σκοπό την αξιοποίηση του πλούσιου ταλέντου που
διαθέτει η πόλη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναστροφή του brain
drain.
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