
Η Megaventory Inc, αναζητά για το γραφείο της στην Αθήνα: 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Προσόντα: 

 Άριστο χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά 

 Άριστη γνώση HTML, CSS 

 Άριστη γνώση Javascript, AJAX και σχετικά frameworks (JQuery) 

 Γνώση .ΝΕΤ και SQL 

 Εξοικείωση με τεχνολογίες version control (github) 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Ενεργό github, stackexchange ή άλλο σχετικό λογαριασμό (να συμπεριληφθούν 
στο CV ότι υπάρχει) 

 Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού ατομικά ή σε ομάδα (να συμπεριληφθεί σχετικό 
link) 

Περιγραφή Καθηκόντων: 

 Ανάπτυξη λειτουργικότητας βασικού λογισμικού του Megaventory 

 Ανάπτυξη διασύνδεσης του λογισμικού του Megaventory με λογισμικών τρίτων 
εταιρειών μέσω API  

 Testing του λογισμικού του Megaventory πρίν αυτό βγεί στην τελική του έκδοση 
και γίνει διαθέσιμο στις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν 

Απολαβές: 

 Απόκτηση γνώσεων και εμπειριών 

 Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου και χρήση σύγχρονων εργαλείων 

 Εργασία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον  

 

Ο εκπαιδευόμενος θα απασχοληθεί στο Ελληνικό γραφείο της εταιρείας στους 
Αμπελόκηπους (5’ από μετρό Κατεχάκη), με ευχέρεια να απασχολείται κι από απόσταση 
κάποιες μέρες. 

 



Η Megaventory Inc, αναζητά για το γραφείο της στην Αθήνα: 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Προσόντα: 

 Άριστο χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά 

 Εξοικείωση με το Ίντερνετ και τις τεχνολογίες του στο μάρκετινγκ 

 Εμπειρία copywriting 

 Εμπειρία διαχείρισης λογαριασμών social media (Facebook, Twitter, κλπ) 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Εξοικείωση με προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (πχ Photoshop, Illustrator) 

 Βασικές γνώσεις SEO, SEM 

 Βασικές γνώσεις Analytics (Google Analytics κλπ) 

 Εμπειρία διαχείρισης καμπάνιας email marketing 

Περιγραφή Καθηκόντων: 

 Δημιουργία περιεχομένου για την προώθηση της σειράς προϊόντων του 
Megaventory  

 Υλοποίηση SEO πρωτοβουλιών  

 Διαχείριση λογαριασμών social media του Megaventory  

 Διαχείριση λογαριασμών SEM για το Megaventory 

 Υλοποίηση και διαχείριση email marketing πρωτοβουλιών  

Benefits: 

 Απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας σε startup εταιρεία 

 Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και χρήση σύγχρονων εργαλείων. 

 Εργασία ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  

 Απόκτηση εμπειρίας σε συνεργασίες με εταιρείες από όλο τον κόσμο 

Ο εκπαιδευόμενος θα απασχοληθεί στο Ελληνικό γραφείο της εταιρείας στους 
Αμπελόκηπους (5’ από μετρό Κατεχάκη), με ευχέρεια να απασχολείται κι από απόσταση 
κάποιες μέρες. 

Η Εταιρεία προσφέρει την ευκαιρία της εργασιακής εμπειρίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
μιας νεοφυούς επιχείρησης τεχνολογίας, ενώ θα παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση για 
την επιτυχή πρακτική άσκηση. 


	intern ad - development
	intern ad - marketing

