
 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

 
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι 
(α) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 εξάμηνα φοίτησης και έχουν εξεταστεί 

επιτυχώς σε τουλάχιστον 29 μαθήματα ή σε τουλάχιστον 24 μαθήματα των 
6 πρώτων εξαμήνων, μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015, και 

(β) ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2015-
2016 (διάρκειας 3 μηνών-οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης θα 
γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση)  

να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας πέντε (5) διαφορετικές εταιρείες, καθώς και την συγκεκριμένη θέση 
απασχόλησης που τους ενδιαφέρει σε κάθε μια από αυτές τις εταιρείες από τη 
λίστα που επισυνάπτεται.  

 
Στη λίστα μαθημάτων στην οποία πρέπει να έχουν προαχθεί δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής μαθήματα:  Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη 
Διοίκηση και Τεχνολογία (σεμιναριακό) και όλες οι Ξένες Γλώσσες.   
 
Μαζί με τη δήλωση των πέντε εταιρειών, οι φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν ένα 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (με έμφαση σε εργασίες που έχουν κάνει, σε 
προηγούμενη εμπειρία, σε τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού, τηλέφωνα 
επικοινωνίας κλπ). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στην κα 
Μαρία Κουτρουμπή, marianik@aueb.gr . 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτιμήσεων είναι η Τρίτη 26 
Ιανουαρίου 2016. Τονίζεται ότι οι φοιτητές δεν θα πρέπει να έρθουν σε απευθείας 
επαφή με τις εταιρείες της λίστας που επισυνάπτεται σε περίπτωση που επιθυμούν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την απασχόληση σε αυτές.  
 
Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης που προτείνουν οι επιχειρήσεις είναι 
εξειδικευμένες και η επιλογή θα βασισθεί στις σχετικές ικανότητες και γνώσεις των 
φοιτητών καθώς και στην κατεύθυνση σπουδών που ακολουθούν. 
 
Η τελική επιλογή των φοιτητών για κάθε θέση απασχόλησης θα γίνει κατόπιν 
συνεντεύξεων από τις εταιρείες τις οποίες έχουν δηλώσει. 
 
 



 
    
   A/A Eταιρία Απασχόληση σε: Θέσεις 

Φοιτητών Τόπος Απασχόλησης 

 
 
 
 
 
 
 
1.      Όμιλος  Eurobank* 

Οι φοιτητές θα απασχολούνται στον Τομέα E-business του 
Ομίλου σε συνεργασία με το Δίκτυο Καταστημάτων με τις 
παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Παρουσίαση στους πελάτες των προϊόντων & υπηρεσιών 
υψηλής τεχνολογίας της Τράπεζας με προτεραιότητα e-
Banking, Live Pay κ.α. 

 Εγγραφή και έκδοση κωδικών e-Banking για λογαριασμό των 
πελατών με την έγκρισή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που 
τους έχουν δοθεί αναλυτικά 

 Εκπαίδευση των πελατών της τράπεζας σε όλες τις υπηρεσίες 
τεχνολογίας της τράπεζας 

 Προετοιμασία reports για τον τομέα e-Business και άλλες 
αρμόδιες μονάδες της τράπεζας 

 

30 
Έσλιν & Αμαλιάδος 20, 
Αμπελόκηποι, Αθήνα 

 
 

2. Price Waterhouse 
Coopers Βusiness 

Solutions 

 Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών (1 άτομο) 
 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (3 άτομα) 
 Συμβουλευτική Διεύθυνση (2 άτομα) 

6 Λ. Κηφισίας 260, 
Χαλάνδρι 

 
 

3. 
Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ 

 Εμπορική (Marketing Επιχειρησιακών, Οικιακών Πελατών, ICT) 
 Τεχνολογίας & Λειτουργιών 

 Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
 Συστημάτων Πληροφορικής 
 Εταιρικής Επικοινωνίας 

 Στρατηγικής & Μετασχηματισμού 

Πάνω από 
5 

Λ. Κηφισίας 99, 151 24 
Αθήνα 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SIEMENS AE,* 
Ηλεκτρονικών Έργων 

& Προϊόντων 

              Τμήμα Βιομηχανίας (Digital Factory & Process Drives) 
 Close cooperation with Promotion & Sales Departments in the 

Industrial Divisions Digital Factory (DF) & Process Drives (PD) 
 Support the Industrial Divisions in Development of concepts 

with market & online research  
 Review local Marketing Material, propose adjustments based 

on global guidelines  
Αιτήσεις θα γίνονται μέσω του site: 
https://careers.siemens.sucessfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobld=

220645&company=Siemens&username= 
 

                      Τμήμα Strategy & Business Development 
 Market analysis, macroeconomic developments monitoring 
 Top customer analysis 
 Customer satisfaction survey support 
 Support of growth initiatives 
 Monitoring of sustainability program & activities 

 
Skills 
Methodical, process-oriented working, Analytical thinking 
Collaboration skills, Excellent powerpoint/Excel skills 
Very good English language skills 
https://careers.siemens.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId
=221845&company=Siemens&username 
 

2 
Aγησιλάου 6-8 151 23 

Αθήνα 

 
 
 

5. 
FAMAR AVE* 

 
Οικονομικό Τμήμα 
 Update official management reporting packs regarding 

monitoring manpower, revenue and production output. 
Standard format reports exists 

 Build up new ad hoc reports requested by management regarding 
comparing data vs BDGT, ESTIMATE ly. Trend analysis & root 

causes 
 Retrieving data from SAP 

1 
Αγ. Δημητρίου 63,         

174 56 Άλιμος 

 
 

6. JUMBO* 

Τμήμα Εμπορευματοποίησης 
Διαχείριση όλων των προϊόντων, κωδικών, συμμετοχή στην 

εμπορευματική πολιτική της εταιρείας, καθημερινός έλεγχος και 
παρακολούθηση πωλήσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων 

2 Κύπρου 9 & Ύδρας, 
183 46 Αθήνα 



 
7. 

 
JANSEEN CILAG 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 

 Supply Chain 
 Marketing 

 HR 
 

3 
Λεωφ. Ειρήνης 56, 151 

21 Πεύκη  

 
 
 

8. 
 

ΑDECCO HR 

 Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: CV screening, ενημέρωση 
βάσης δεδομένων, επικοινωνία με υποψηφίους και 

καθορισμός συναντήσεων, συμμετοχή σε συνεντεύξεις, 
διαχείριση προσλήψεων & αποχωρήσεων  

3 

α. Μαρούσι: Αγ. 
Κωνσταντίνου 40 

β. Μαρούσι:  Λεωφ. 
Κηφισίας 56 

γ. Αθήνα: Λεωφ. 
Συγγρού 80-88 

 
 
 
 

9. Grant Thornton 
Ανώνυμη Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών 
Συμβούλων Επιχ/σεων 

 Public Sector Services και ειδικότερα στις υπηρεσίες advisory 
που προσφέρει η εταιρεία στον Δημόσιο Τομέα: 

Προσδιορισμός & Ανάλυση των αναγκών των οργανισμών του 
Δημοσίου στην παρούσα συγκυρία έτσι ώστε να σχεδιαστούν 
προϊόντα-υπηρεσίες που θα συνεισφέρουν στην μετεξέλιξή 

τους σε φορείς με σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας. Ο 
φοιτητής θα συμμετέχει στη διαδικασία παρακολούθησης των 

προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν συνεχεία 
στον σχηματισμό της κατάλληλης κάθε φορά κοινοπραξίας (σε 
συνεργασία και με τις εταιρείες-μέλη του παγκόσμιου δικτύου 
της Grant Thornton – και στην προετοιμασία και υποβολή της 

σχετικής πρότασης. 

1 
Λ. Συγγρού & Λ. 

Αμφιθέας 2, 171 22 Ν. 
Σμύρνη 

 
 
 
 
 
 

10. 
 

ΑPIVITA AEBE 

Τμήμα E-Business: Λειτουργία των sites & on line προβολής με έμφαση 
στα social media. Κάθε τεχνική γνώση είναι plus (πχ htlm). Απαραίτητη 

η οικειότητα με τα social media. O φοιτητής θα ασχοληθεί με:  
 Online retailers and e-retailers (είσοδος & συνεργασία) 

 Online Πωλήσεις & Google analytics monitoring, conclusions 
 Ενασχόληση με SEO & ιδιαίτερα το τεχνικό κομμάτι 

αξιολόγησης ενός site και επιδιόρθωσης θεμάτων.  
 Λειτουργία του blog 

 Προτάσεις για βελτίωση ευχρηστίας & αναβάθμιση 
λειτουργικότητας ιστοσελίδας 

 Έρευνα ανταγωνισμού όσον αφορά την online παρουσία τους 
 E-Business development μέσα από social media   

 Social media metrics & insights 

1 

Bιομηχανικό Πάρκο 
Μαρκόπουλου 19003        
( Η εταιρεία διαθέτει 
λεωφορείο για την 

μετακίνηση των 
εργαζομένων από το 

σταθμό μετρό 
Δουκίσσης 

Πλακεντίας) 



 
 
 
 
 

11. 
Ιnternational 

Consulting Σύμβουλοι 
Επιχ/σεων ΑΕ 

Τμήμα Marketing: Digital marketing & Social Media Marketing (social 
media content manager, Google AdWords, Facebook Ads, Google 

Analytics), Έρευνα ικανοποίησης πελατών 
Tμήμα Πληροφορικής: Search Engine Optimization: Αναδιαμόρφωση 
websites σε πλατφόρμες Joomla & Wordpress, Date Base (εισαγωγή 

και ανάλυση δεδομένων) 

2 
Δημητρακοπούλου 49 

Α , 11742 Αθήνα 

 
 
 
 
 

12. 
        Retail@Link SA 

 Υλοποίηση έργων των υφιστάμενων εφαρμογών της εταιρίας 
και η υποστήριξη της εγκατεστημένης βάσης του 

πελατολογίου της 
 Hλεκτρονική Τιμολόγηση-Αρχειοθέτηση  

 Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 Συστήματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης 

 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες ανέλιξης και 

περαιτέρω συνεργασίας 

2 
Συγγρού & Ευριπίδου 
362, 176 74 Καλλιθέα 

 
 

13. ICAP Group AE 

Μanagement Consultants: Διαχείριση project ενέργειας & φυσικών 
πόρων ή/και διαχείριση οικονομοτεχνικών αναλύσεων για τρέχοντα 

projects 
People Solutions: HR administration & recruitment projects 

3 Eλ. Βενιζέλου 2, 176 76 
Καλλιθέα 

 
 
 

14. Μ-Data AE 

Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών 
 Ανάπτυξη & maintenance web εφαρμογών 
 Ανάπτυξη mobile application για I Pad 

 Ψηφιοποίηση περιεχομένου για mobile συσκευές 

2 Α. Παπανδρέου 20,  
166 75  Γλυφάδα 



 
 

15. 
Μεγάλη Γέφυρα Travel 

ΕΠΕ 
Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας: Καλή γνώση pc, outlook, excel, pp, 

social media, presentations, market research, filling 
2 Γρηγ. Λαμπράκη 10, 

166 74, Γλυφάδα 

 
 
 

16. 
 
 

   SLEED-Στυλιανός    
Ηλιάκης, Ευάγγελος 
Κοτσώνης ΟΕ 

Digital Marketing: Διαχείριση social media, διαχείριση καμπανιών 
adwords, δημιουργία newsletter 

1 Aρκαδίας 31, 121 32 
Περιστέρι 

 
 
 

17.  ΕΛΞΙΣ ΑΕ 

Τμήμα IT: Ο φοιτητής θα απασχοληθεί με προγραμματισμό PHP πάνω 
σε γνωστά CMS & Frameworks (Joomla CMS, WordPress, Laravel) 

Τμήμα Marketing: Ο φοιτητής θα ασχοληθεί με online marketing. Πιο 
συγκεκριμένα με SEO, market research & analysis, social media 

marketing, google analytics & adwords  

2 Δημητρέσσα 7-9           
115  28 Αθήνα 

 
 
 
 

18. 
CONVERGE ICT 

Solutions & Services AE 

Τμήμα: Web Marketing: Προώθηση τόσο της ίδιας εταιρείας στο 
internet & στα δημοφιλέστερα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης όσο και 

των πελατών της 
1 Πανόρμου 74, 

        115 23 Αθήνα 

 
 

19. 
 
 

Θέατρο «Ελεύθερη 
Έκφραση» 

Tμήμα ΙΤ: Χειρισμός site της επιχείρησης, χειρισμός social media, 
Εύρεση νέου πελατολογίου μέσω των δυνατοτήτων των social media, 

προτάσεις management-διοικητικής προώθησης του χώρου 
2 Λέσβου 8,  

112 56 Αθήνα 

 
 
 

20. 
ICON Platforms 

Τμήμα IT: Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν JAVA ή να 
προγραμματίζουν σε περιβάλλον I-phone ή Android. Eπίσης η γνώση 

PHP, web design, SEO είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Θα 
εκπαιδευτούν και θα απασχοληθούν στο Τμήμα Προγραμματιστών της 

εταιρείας, σε έργα δημιουργίας εφαρμογών gamification και 
εκμαθήσεως της εταιρικής πλατφόρμας 

3 
Πηγάσου 10, 151 25 

Μαρούσι 



 
 
 
 

21. Randstad Hellas 

Τμήμα: Recruitment/Operations (Professional & Staffing): Aξιολόγηση, 
κατηγοριοποίηση & καταχώρηση βιογραφικών, αξιολόγηση 

υποψηφίων 
Τμήμα: Marketing & Communications: Έρευνα στο διαδίκτυο για 

άρθρα σχετικά με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, σύνταξη 
άρθρων με το ίδιο αντικείμενο 

Τμήμα: HR Solutions: Yποστήριξη νέου portal υποψηφίων, διαχείριση 
έρευνας αγοράς, διαχείριση & παρακολούθηση νέων θέσεων εργασίας 

Τμήμα: ΙΤ: Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων 
Τμήμα Payroll: Υποστήριξη Τμήματος 

2 

Πύργος Αθηνών, 
Μεσογείων 2 & 

Συνόπης, 
        115 27 Αθήνα 

 
 
 
 

22. Ε-Satisfaction AE 

Digital Marketing Associate: Ενημέρωση του κοινού για το e-
satisfaction, επικοινωνία με πελάτες, διαχείριση social media, 

δημιουργία στρατηγικής προώθησης της εταιρίας 
Τμήμα Development: Ανάπτυξη νέων feature & νέων λειτουργιών για 
την πλατφόρμα της εταιρίας, ανάπτυξη modules για την ανσωμάτωση 

της υπηρεσίας του e-satisfaction στις πλατφόρμες e-
shop,βελτιστοποίηση τεχνικών διαδικασιών, υποδομών και απόδοσης 

πλατφόρμας, εγκατάσταση & χρήση εργαλείων συνεργασίας 
προγραμματιστών 

2 Αρκαδίας 31,             
121 32 Περιστέρι 

 
 
 

23. 
ΙΑΝΟΣ ΑΕ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ-
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Τμήμα Λογιστηρίου: Αρχειοθέτηση, καταχώρηση τιμολογίων, έλεγχος 
καρτελών, ενημέρωση στοιχείων πελατών & προμηθευτών, έλεγχος 

ταμείων (1 άτομο) 
Τμήμα παραλαβών: Καταχώρηση τιμολογίων, άνοιγμα καρτέλας 

προμηθευτή, καταχώριση αξιόγραφων-πιστωτικών (1 άτομο) 
Κεντρικό ταμείο: Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων, παραστατικών 

ενδοδιακίνησης, πιστωτικών καρτών (2 άτομα) 

4 Σταδίου 24. 546 24 
Αθήνα 

 
 

24. e-FOOD online delivery Marketing-Campaign online, Offline Marketing, CRM, Business 
Intelligence  

4 Hρακλείου 13-15, Ν. 
Ηράκλειο  



 
 
 
 
 
 

25. 

 
 

ΜΕDIA SATURN ΕΛΛΑΣ 
ΑΕ 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: HR projects 
Tμήμα Λογιστηρίου: Λογιστικές εγγραφές, καταχωρήσεις, έλεγχος 

τιμολογίων 
Τμήμα Ε-commerce: projects που αφορούν την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα 
Τμήμα Marketing: marketing projects 

6 
Λ. Κηφισίας  49 
151 23 Αθήνα 

 
 

26. 
SOL MELIA GREECE 

HOTEL AND TOURIST 
ENTERPRISES SA  

 
1. Τμήμα Λογιστηρίου: Η λειτουργία ενός Λογιστηρίου στα Ξενοδοχεία 

(έσοδα, φόροι κλπ) 
2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: H υλοποίηση των βασικών αρχών 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στα Ξενοδοχεία: Recruitment & 
Selection, HR Administration, Training 

2 
Xαλκοκονδύλη 14  

         106 77 Αθήνα 

 
 
 
 

27. 
 

ΙSS FACILITY SERVICES 
AE* 

Tμήματα: Ηuman Resources, Payroll, Finance, Key Account 
Management, Administration 

5 Λ. Κηφισίας 280              
152 32 Χαλάνδρι 

 
 

28. Think Tank IPD for 
Development & 

Evolution (non profit) 

Μηχανισμοί μεγιστοποίησης του οικονομικού & ποιοτικού 
αποτελέσματος μέσω του Instrumentation of Innovation Στρατηγική, 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 
2 

Σ. Συνδέσμου 14Α          
106 73 Κολωνάκι 



 
 
 

29. Μega Insurance 
Brokers SA 

Tμήμα Μηχανογράφησης: Εκπαίδευση νέας τεχνολογίας προς 
εφαρμογή (υπό την καθοδήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος) 

Τμήμα Κλάδων (αυτοκινήτου, ζωής κλπ):  Επεξεργασία ηλεκτρονικών 
αρχείων νέων τεχνολογικά προγραμμάτων 

Πάνω από 
4  

Λ. Συγγρού 122 117 41 
Αθήνα  

 
 
 
 
 

30. 
E-Translations OE 

Υπηρεσίες 
Μετάφρασης & 

Διερμηνείας 

Τμήμα Διοίκησης & Οικονομικών : -Βοήθεια λογιστηρίου, 
προγράμματα ΕΣΠΑ 

-Υποστήριξη Λειτουργίας Εκπαιδευτηρίου -Γραμματειακή υποστήριξη 
Τμήμα Μarketing & PR:  

-Συμμετοχή στην προβολή της επιχείρησης μέσα από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin) 
-Δημιουργία διαφημιστικών κειμένων & επιστολών  

-Ανάλυση του πλάνου προβολής & διαφήμισης της επιχείρησης & 
σύνταξη προτάσεων ανανέωσης 

-Έλεγχος της ελληνικής & παγκόσμιας αγοράς , σύνταξη προτάσεων 
στοχευμένης διαφήμισης 

2 Λ. Πεντέλης 2, 152 34 
Χαλάνδρι 

 
 
 
 
 
 

31. BPM AE 
Συμμετοχή & υποστήριξη στην εκπόνηση έργων επιχειρηματικού 

σχεδιασμού & αναδιοργάνωσης, καθώς και στην εκπόνηση 
ευρωπαϊκών & εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων 

1 

Λ. Ριανκούρ 64, 
Πύργος Απόλλων, 

 22ος όροφος 
115 23 Αθήνα 



 
 
 
 
 
 

32. 

Γκολνταίρ 
Εξυπηρέτησης 

Εδάφους ΑΕ 

Λογιστήριο: Βοηθός Λογιστή: Τήρηση Λογιστικών βιβλίων                              
Γ’ κατηγορίας, συγκέντρωση, έλεγχος & κωδικοποίηση εισερχομένων 

παραστατικών, προετοιμασία & έκδοση παραστατικών, τήρηση 
αρχείων, έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις, 

reconciliations λογαριασμών, προετοιμασία επιταγών & πληρωμών, 
επικουρικές εργασίες για το κλείσιμο ισολογισμού,  συνεργασία με 

ορκωτούς ελεγκτές 

2 

Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών                               

« Ελ. Βενιζέλος»,           
Κτίριο 24, 19019  

 
 
 
 
 
 
 

33. Mediabrands 
Διαφημιστική ΑΕ 

Search Marketing/Social Media Marketing: Ο φοιτητής θα είναι 
μέλος μιας δυναμικής ομάδας Search Marketing/Social Media 
και θα ασχολείται με την διαχείριση της προβολής των 
πελατών της reprise media στα διάφορα digital κανάλια 
(Google, YouTube, Facebook, Twitter, κ.α.) και εργαλεία όπως 
το Google Analytics, Facebook Insights κ.α.Θα εκπαιδευτεί 
(formal & hands on) στις έννοιες του Online Marketing αλλά 
και σε εργαλεία της Google (όπως το Google Analytics, Google 
AdWords, Google Ad Planner) ενώ θα έχει τη δυνατότητα να 
περάσει τις εξετάσεις για την πιστοποίησή του ως Google 
AdWords + Analytics Professional. Θα αποκτήσει σφαιρικές 
γνώσεις στο αντικείμενο του e-commerce. Στο πελατολόγιο 
της reprise media  ανήκουν οι εταιρίες Cosmote, 
Pamediakopes.gr, Hellas Direct Insurance, Τράπεζα Πειραιώς, 
Celestyal Cruises, L'Oreal κ.α. 

 

2 
Εθν. Αντιστάσεως 89-
91 & Τζαβέλλα 152 31 

Χαλάνδρι 

 
 
 
 

34. 
SUPPLY CHAIN 
INSTITUTE ΕΠΕ 

 
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Πεδίου: Εφοδιαστική Αλυσίδα: syllabus 

εκπαιδευτικού προγράμματος ή έρευνα ικανοποίησης πελατών στο 
τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (σχεδιασμός, μεθοδολογία, 

υλοποίηση) 

1 Aγ. Κωνσταντίνου 40, 
151 24 Μαρούσι 



 
 
 
 

35. Τζέλλος Παναγιώτης 
Businessanalytics.gr 

Τμήμα Marketing: Δημιουργία marketing plan & στρατηγική εκτέλεσής 
του στο conferience.com 

Τμήμα Product Development: Ανάπτυξη & αλλαγή χαρακτηριστικών 
του conferience.com  

Βοηθός στον Δ. Σύμβουλο για ανάπτυξη παγκοσμίως του 
conferience.com 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Πεδίου: Visualization of Data. Εργαλεία 
και μέθοδοι απεικόνισης δεδομένων Big data 

3 Χρ. Λαδά 10, 152 33 
Χαλάνδρι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. L’ OREAL HELLAS AE* 

Brand: Kerastase/ Essie, Professional Products Division. 

Τμήμα: Marketing : Ο φοιτητής/ φοιτήτρια θα συμμετέχει σε 
όλα τα καθημερινά καθήκοντα της ομάδας σαν κανονικό 
μέλος. Παράλληλα, θα αναλάβει συγκεκριμένα projects 
ανάλογα και με τις ανάγκες της περιόδου: 

 Reports (performance reports, ενημέρωση 
πελατολογίων, πωλήσεις) 

 Προσαρμογή υλικών από το εξωτερικό, digital kits, 
press releases 

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό του νέου site  με 
συγκέντρωση υλικών και επικοινωνία με το agency  

 Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων μάρκας και 
εμπορικών συναντήσεων 

 Συμμετοχή στα briefs των agencies και 
συνεργαζόμενων εταιριών 

 Συμμετοχή στις εμπορικές εκθέσεις που συμμετέχουν 
οι μάρκες 

 

1 
Λεωφ. Εθνικής 

Αντιστάσεως 39 Α,     
142 34 Νέα Ιωνία  



 
 
 
 
 

37. BLUEGROUND IKE * 

Τμήμα Marketing (1 άτομο): Έρευνες αγοράς, επικοινωνίας και online 
προώθησης ακινήτων  

Εμπορικό Τμήμα (2 άτομα) Επικοινωνία με πελάτες και εξεύρεση 
ακινήτων που να πληρούν τα κριτήρια της εταιρίας 

3 
Kοραή 7Γ, 145 61 

Κηφισιά 

 
 
 
 

38. TEΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΠΕ/FERRY CENTER 

Τμήμα Πωλήσεων, Τμήμα Ταμείου, Τμήμα Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης & E-shop Τμήμα Λογιστηρίου  

3 Όθωνος Αμαλίας 12, 
26223, Πάτρα 

 
 
 

39. CONVERT GROUP IKE*  

Τμήμα Ε-business Consulting: O φοιτητής θα εργαστεί δίπλα σε 
έμπειρους συμβούλους ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο σε πραγματικά 
consulting έργα όσο και στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος . Το 
τελευταίο αφορά την αξιοποίηση των δεδομένων πωλήσεων και την 
μετατροπή αυτών σε χρήσιμη, αξιοποιήσιμη πληροφορία για την 
αγορά και τους retailers. Η θέση είναι απαιτητική και προϋποθέτει 
υψηλό attention to detail  και ικανότητα project management.  

1 Αρκτίνου 6, 
116 35 Αθήνα 

 
 
 
 

40. STONE SOUP 

Τμήμα Διοίκησης: Υποστήριξη λειτουργίας & οργάνωσης της 
επιχείρησης. Έρευνα & συγγραφή πρότασης βελτίωσης εσωτερικής 

οργάνωσης & επικοινωνίας μεταξύ συνεργατών & πελατών 
Τμήμα Επικοινωνίας: Παραγωγή περιεχομένου για το web site & social 

media. Έρευνα αγοράς και συνεργασιών στο χώρο. 

2 
Χαρ. Τρικούπη 18,         

106 79 Αθήνα 



 
 
 
 
 
 
 

41. Εταιρεία Τουριστικής 
Προβολής των 

Αθηνών* 

Ο φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμούμε να εργαστεί στην Εταιρία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής των Αθηνών και συγκεκριμένα 
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Στο διάστημα της πρακτικής του/της άσκησης θα θέλαμε να 
ασχοληθεί με Data Management, Data Entry, έρευνα, πρόταση και 
διαχείριση CRM συστήματος και συντονισμός online registration 

επερχόμενων γεγονότων και ενεργειών που θα συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη του τμήματος συνεδριών και επισκεπτών του Δήμου 

Αθηναίων με σκοπό την καθύδρισή του ως ένα ανταγωνιστικό τμήμα 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, ο φοιτητής/φοιτήτρια από τη στιγμή 

που θα ανήκει στο επίσημο γραφείο προβολής της Αθήνας που 
προωθεί την πόλη ως προορισμό για Συνέδρια, Συναντήσεις, Εκθέσεις 

αλλά και Δραστηριότητες αναψυχής σε παγκόσμιο επίπεδο στο 
τουριστικό κοινό, θα αποκτήσει γνώσεις για τον τουριστικό τομέα και 

θα προσφέρει τις διοικητικές και τεχνολογικές του/της γνώσεις και 
δεξιότητες. 

 

1 
Φιλελλήνων 7,  
10557 Αθήνα 

 
 
 
 

42. B. Kαυκάς ΑΕ 

 Οικονομική Διεύθυνση 
 Διεύθυνση Ανάπτυξης 

 Τμήμα Εκπαίδευσης του Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Τμήμα Προμηθειών-Αγορών 

 Τμήμα Marketing 

5 
1o χλμ Μαρκόπουλου, 

19002 Παιανία 

 
 

 
 
    
 
 
    43.           Υοlenis.com 

1. Digital Marketing: Social Media Administration, Content 
administration (αναφέρεται εξίσου στο yolenis.com και του 
yolenis.us ) & Υποστήριξη νέων projects του τμήματος Μάρκετινγκ 

2. B2B: Υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης B2B συνεργασιών, 
Καταγραφή - έρευνα αγοράς, Υποστήριξη διαδικασιών προς τη 
βελτιστοποίησης λειτουργιών τμημάτων της εταιρίας, Υποστήριξη 
νέων projects του τμήματος Μάρκετινγκ 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Πεδίου. 
1. e-commerce / digital marketing, ή 2. e-business (e- grocery 
entrepreneurship), ή 3. Εφοδιαστική αλυσίδα τυποποιημένων 
προϊόντων / specialty food 

 

 

3 

Ελευθερίας 7, 133 41 Α. 
Λιόσια  

(τον Μάϊο στο κέντρο 
της Αθήνας) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     44. 
Ismood Data 

Technology Services* 

-  1. * χορηγία γι’ αυτήν τη θέση - Digital Marketing:   

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου προώθησης και 
επικοινωνίας της εταιρίας online & στα social media 

 Ενημέρωση των social media accounts και community 
management της εταιρίας 

 Data analysis με χρήση εργαλείων εξόρυξης γνώσης 
της εταιρίας 

- 2. Front-end Developer: 
 Συμμετοχή στην ανάπτυξη της πλατφόρμας της  

isMOOD για ανάλυση δεδομένων και συναισθήματος 
που συλλέγονται από social media & web  

 Ανάπτυξη ιστοσελίδων σε PHP/MySQL, 
διασυνδεδεμένων με back-end συστήματα ανάλυσης 
κοινωνικών δικτύων. Τεχνολογίες που θα 
χρησιμοποιηθούν: Symfony Framework, Angular JS, 
APIs, Bootstrap 

 Συντονισμός και επίβλεψη της ιστοσελίδας της 
εταιρίας (Wordpress ή άλλο CMS)  

 Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που έχουν 
εξοικείωση/εμπειρία στη χρήση Mongo DB, 
elasticsearch, Web Frameworks 

- 3. Back-end Developer: 
ανάπτυξη αλγορίθμων για τη συλλογή και διαχείριση 
μεγάλου όγκου δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα & web 

 ανάπτυξη Web services για την ανάλυση δεδομένων 
από κοινωνικά δίκτυα & web 

 ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για 
ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα & web 

 Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους  έχουν 
εξοικείωση/εμπειρία στα παρακάτω: Unix, Object 
Oriented Programming, Data Parsing Machine-
learning, Γνώση NoSQL(elsticsearch, mongo db), 
Python, APIs. 

3 
Λεωφ. Συγγρού  190, 

 176 71 Καλλιθέα 



 
 
 
 
 
 
 

     45. ISS Facility Services AE 

 Human Resources  (διοικητική υποστήριξη HR, 
επικοινωνία με υποψήφιους  εργαζόμενους, διαχείριση 
βιογραφικών κλπ) 

 Payroll (Αρχειοθέτηση στοιχείων εργαζομένων, 
Επικοινωνία  με εργαζομένους για θέματα μισθοδοσίας 
(π.χ Ένσημα, βεβαιώσεις, υπόλοιπο αδείας κτλ.)),  

 Finance (θέση σε λογιστήριο : καταχώρηση  
τιμολογίων, αρχειοθέτηση, κλπ) 

 Key Account Management (διαχείριση πελατών, 
διοικητική υποστήριξη τμήματος ),  

 Administration (διοικητική υποστήριξη τμήματος – 
αρχειοθέτηση, επικοινωνία με προμηθευτές) 

 

Πάνω από 
4 

Λ. Κηφισίας 280,          
152 32 Χαλάνδρι 

 
     
    
 
   46.  SAP Hellas SA* 

 

 Pre-sales department  

 Marketing department  

 Consulting department 

 

 

3 Eλληνίδων 20,                  
175 64 Π. Φάληρο 

 
* Οι εταιρίες με αστερίσκο έχουν δεσμευτεί προφορικά ότι θα αποζημιώσουν τους ασκούμενους, ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα 
αποζημίωσης μέχρι το πέρας των συνεντεύξεων 
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