ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ PROCTER & GAMBLE
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΙNTERNSHIP)
σε θέσεις R&D και Engineering στην Ευρώπη
Aθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011 9:00-17:00
Η ακριβής διεύθυνση θα αποσταλεί μετά την επιτυχή συμπλήρωση της
Οnline αίτησης μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2011.
Η P&G σας προσφέρει εργασιακή εμπειρία σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών αγαθών
παγκόσμιας εμβέλειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, θα μπορέσετε να μας αξιολογήσετε ως πιθανό μελλοντικό
εργοδότη σας και να γνωρίσετε από κοντά στελέχη της Procter & Gamble από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, απευθυνόμαστε σε σπουδαστές από Πολυτεχνικές Σχολές (Χημικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων,
Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κτλ.) και από Σχολές Θετικών Επιστημών (Χημείας,
Φυσικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, κτλ), οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέχρι το τέλος του 2013 το
αργότερο.
Τι ψάχνουμε:

Τι σας προσφέρουμε:
• Δυνατότητα πρακτικής άσκησης (internship) σε θέσεις
R&D και Engineering στην Ευρώπη
• Ανταγωνιστικό μισθό
• Μόνιμη απασχόληση και μακροπρόθεσμη καριέρα στην
P&G μετά το πέρας επιτυχούς πρακτικής άσκησης
• Άμεση λήψη ευθυνών και πραγματική εμπειρία
εργασίας
• Διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον

•

•
•
•

Τελειόφοιτους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς
φοιτητές σε Πολυτεχνικές Σχολές ή Σχολές
Θετικών Επιστημών (4ο-5ο Έτος Σπουδών)
Αναμενόμενη αποφοίτηση το αργότερο μέχρι το
Δεκέμβριο του 2013
Υψηλό κίνητρο και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι σημαίνει μία θέση στην P&G σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας: http://www.pgcareers.com. Η σελίδα “our application process”στο πλαίσιο του τομέα “How to apply”
σας δίνει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης και με το είδος των δεξιοτήτων που ψάχνουμε
στους υποψηφίους μας. Επίσης στην ιστοσελίδα αυτή θα μπορέσετε να βρείτε παραδείγματα του τεστ δεξιοτήτων
(reasoning test) που περνούν οι υποψήφιοι για να κάνετε εξάσκηση.
Για την παρεύρεση στο event θα πρέπει να συμπληρώσετε την online αίτηση μέχρι 1τη Δεκεμβρίου 2011 στην ιστοσελίδα
μας www.pgcareers.com ακολοθώντας τα παρακάτω στάδια:
Α. Στην τοποθεσία Find a career- Advanced search- Job Number θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό Θέσης για
υποψήφιους Engineering και R&D: WE 00000530
Β. Ολοκληρώστε την αίτηση επισυνάπτωντας το βιογραφικό σας!
Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε 2 test Online:
Γ. Success Drivers Αssessment (20-30 min).
Δ. Diagrammatic Test (30 min).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης θα σταλεί πρόσκληση με τον ακριβή χώρο της Ημέρας Καρίερας.
Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και το Reasoning Test, το οποίο αποτελεί το δεύτερο στάδιο για μία
επιτυχή πρόσληψη στην P&G. Οι επιτυχόντες στο Reasoning Test, θα περάσουν από τις τελικές συνεντεύξεις
την Τρίτη (6/12) και Τετάρτη (7/12) στα γραφεία της P&G στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να:
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pgcareers.com και το Facebook www.facebook.com/pgcareers για να μάθετε για την
εταιρία!
• Έρθετε σε επαφή με το γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου σας!
• Επικοινωνήσετε άμεσα με εμάς!
Με τιμή,
Παρασκευή Φιλιππούση (filippousi.p@pg.com)
Κουτρούκη Πηνελόπη (koutrouki.p@pg.com)
Procter & Gamble Europe - Internship Recruiting team

