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Εβδοµήντα θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. από τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ 
 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία που στηρίζει έµπρακτα, ο ΤΙΤΑΝ ενισχύει τις 
δράσεις του για την κατάρτιση και την απασχολησιµότητα των νέων 
Ως µία από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία (European 
Pact for Youth), µε βασικό στόχο τη στήριξη των νέων στην απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων και στην 
απασχολησιµότητα, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ ενισχύει περαιτέρω τις δράσεις του για τους νέους και προσφέρει 
εβδοµήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης πανελλαδικά σε φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. την περίοδο 2016-2017, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου τους, δίνοντας τη δυνατότητα έµµισθης εξάµηνης 
εργασίας και απόκτησης εφοδίων για την µελλοντική επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 
Οι προσφερόµενες θέσεις αφορούν ειδικότητες που απασχολούνται στα εργοστάσια, στα κεντρικά γραφεία 
και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας του Οµίλου πανελλαδικά, όπως µηχανικών µηχανολόγων, 
ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, αυτοµατισµού, πολιτικών δοµικών έργων, καθώς και στελεχών της διοίκησης 
επιχειρήσεων και της λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Οι ασκούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν µια αναγνωρισµένη επαγγελµατική εµπειρία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να 
προετοιµαστούν για τις ρεαλιστικές απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να διεκδικήσουν τη µελλοντική τους 
αποκατάσταση και εξέλιξη πιο αποτελεσµατικά. 
Ο νέος κύκλος ενισχύει το πρόγραµµα της περιόδου 2014-2015, στη διάρκεια της οποίας ο ΤΙΤΑΝ 
προσέφερε αρχικά τη δυνατότητα σε 50 φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση 
στα κέντρα δραστηριότητάς του στην Ελλάδα ενώ στην πορεία σχεδόν υπερδιπλασίασε τις θέσεις σε 90. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης 
του Α.Τ.Ε.Ι. που φοιτούν. 
Σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία 
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας των 
νέων της Ευρώπης, µέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας των επιχειρήσεων µε την εκπαιδευτική κοινότητα, 
την υλοποίηση προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλων 
πρωτοβουλιών. Παρουσιάστηκε στην Επιχειρηµατική ∆ιάσκεψη Κορυφής 2020 (Enterprise 2020 Summit) 
στις 17 Νοεµβρίου 2015 στις Βρυξέλλες. 
Σχετικά µε τις δράσεις µας για τους νέους 
Η πρόκληση της µετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση και η στήριξή τους βρίσκεται 
υψηλά στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων του Τιτάνα. Στο πλαίσιο αυτό ο Όµιλος έχει αναπτύξει µια 
ιδιαίτερα εποικοδοµητική συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, που περιλαµβάνει προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω πρακτικής άσκησης, τη σύναψη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας µε Τµήµατα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργάνωση 
ενηµερωτικών εκδηλώσεων από κοινού µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επισκέψεις στα πανεπιστήµια, υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στους χώρους των εργοστασίων, συνεργασία µε φοιτητικές πρωτοβουλίες 
κοκ. 
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