
 
 

H IAESTE είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση ανταλλαγής 

φοιτητών. Παρέχει σε φοιτητές τεχνικών κλάδων θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης 

στο εξωτερικό σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους. Με αυτόν τον 

τρόπο οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου, ερχόμενοι παράλληλα σε επαφή 

με μια καινούργια χώρα και τον πολιτισμό της. Υπάρχουν περισσότερες από 300 

τοπικές επιτροπές σε πάνω από 87 χώρες. 

 

Η τοπική επιτροπή IAESTE LC Thessaloniki εξασφαλίζει θέσεις πρακτικής άσκησης 

για τους φοιτητές του ΑΠΘ, μέσω των διεθνών συνεδρίων του οργανισμού. 

 

Η προσφερόμενη θέση είναι ξανά διαθέσιμη μετά από απόρριψη φοιτητή. Πρόκειται 

για έμμισθη θέση πρακτικής άσκησης σε Αρχιτεκτονικό Γραφείο στο Βερολίνο 

και αφορά το τμήμα των Αρχιτεκτόνων. Περισσότερες πληροφορίες για την θέση στο 

pdf που επισυνάπτεται, ενώ πληροφορίες για τον εργοδότη μπορείς να βρεις εδώ: 

www.anja-beecken.de  

 

Αν ενδιαφέρεσαι μπορείς να μας στείλεις ένα email, βάζοντας στο θέμα το επίθετό 

σου και τον κωδικό της θέσης (DE-2021-2000-2), και επισυνάπτοντας το βιογραφικό 

σου – ιδανικά στα αγγλικά – μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου.  

 

Στις απαιτήσεις την θέσης ορίζεται ο υποψήφιος να έχει ολοκληρώσει το 2ο έτος, να 

γνωρίζει AutoCAD και να παραμείνει ενεργός φοιτητής καθ’ όλη την διάρκεια της 

πρακτικής.  

 

Θα γίνει κατάταξη των ενδιαφερόμενων φοιτητών με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και 

θα επικοινωνήσουμε με τους πρώτους ώστε να πραγματοποιηθεί συνέντευξη με 

κάποιον εθελοντή της επιτροπής μας και τελικά να διανεμηθεί η θέση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω 

email στο iaestethessaloniki@gmail.com 
 

Ή να δεις τις ανακοινώσεις στα social media της ομάδας για νέες θέσεις: 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube 
 

 

 
 

IAESTE LC Thessaloniki 
Aristotle University of Thessaloniki 
Faculty of Engineering 
GR - 54124 Thessaloniki  

 
Due to COVID-19 restrictions our office will remain closed.  

Contact via email is highly suggested: iaestethessaloniki@gmail.com / iaeste@auth.gr 
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