
 
Η Human Advanced Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπων και Επιχειρήσεων Ο.Ε., 

Συμβουλευτική Εταιρεία για την μελέτη και την εξέλιξη των δυναμικών για την ανάπτυξη 

Ανθρώπων και Επιχειρήσεων, επιθυμεί να προσλάβει για πρακτική άσκηση. Η εταιρία μας 

διαθέτει γραφείο στη Νέα Φιλαδέλφεια.  

 

Περιγραφή Θέσης 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα απασχοληθεί κυρίως ως βοηθός – γραμματέας των ιδιοκτητών 

της επιχείρησης. Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν την εισερχόμενη επικοινωνία με τον 

Πελάτη, τη διαχείριση του χρονοπρογράμματος των στελεχών της επιχείρησης και την 

ανάπτυξη δημιουργία υλικού και παρουσιάσεων.  

 

Με την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού, ο υποψήφιος θα μάθει να εργάζεται σε εταιρικό 

περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων σε μια εταιρεία που εξ’ ορισμού δίνει βάση στην ανάπτυξη 

των Ανθρώπων, πόσο μάλλον των δικών της. Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα απασχοληθεί 

σε μια εταιρεία όπου το Internet / Web και οι πιο πρόσφατες εφαρμογές collaboration tools, 

αξιοποιούνται στο έπακρο.  

 

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος προαιρετικά και στα πλαίσια της επιμόρφωσής του ως 

συνεργάτης της Human Advanced - σε σεμινάρια για Time Management, Social Media 

Communication, NLP αλλά και εφόσον τον ενδιαφέρει και σε σεμινάρια Leadership για 

ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων, Business Development και Corporate Communication. Έτσι 

θα χτίσει γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα αποκτώντας σφαιρική εικόνα για τον 

εταιρικό κόσμο.  

 

Καθήκοντα  
- Επικοινωνιακή διαχείριση Πελατών. 

- Διαχείριση χρονοπρογραμμάτων στελεχών της επιχείρησης. 

 

Γνώσεις  
- Σπουδαστής αντίστοιχης σχολής.  

- Γνώση ΜS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS Outlook).  

- Γνώση Αγγλικών απαραίτητη.  

- Καλή επικοινωνία και διάθεση για συνεργασία. 

  

 

Προσφέρονται  
- Μισθός σύμφωνα με τους κανονισμούς πληρωμής για θέση πρακτικής άσκησης  

- Σεμινάρια για ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων 

-Δυνατότητα teleworking  
- Ευέλικτο ωράριο  

- Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, φιλικό προς τον εργαζόμενο με την κουλτούρα και τις 

πρακτικές management των πιο σύγχρονων startups.  



Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να αποστείλουν το 

βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@humanadvanced.com.  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Ανδριανός 2102525999 
Δέκτες γίνονται οι αιτήσεις υποψηφίων τελειόφοιτων 


