Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία Algoos Study Work and Travel Inc.
την θερινή περίοδο 2018, με έναρξη από Απρίλιο ή Μάιο.
ALGOOS Study Work & Travel
Η εταιρεία μας, ALGOOS Study Work & Travel με συνεργασίες σε όλο το κόσμο, αποτελεί τη
μοναδική εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αποκλειστικά για
φοιτητές και νέους που επιθυμούν να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, κάνοντας παράλληλα τη
πρακτική τους άσκηση στους Μεγαλύτερους Επιχειρηματικούς Ομίλους του Τουριστικού
Κλάδου.

Απευθυνόμαστε
Σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΤΕΙ και ΑΕΙ , σε σπουδαστές ΙΕΚ και απόφοιτους, οι
οποίοι είναι έτοιμοι να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία στα καλύτερα 4* αστέρων & 5* αστέρων
ξενοδοχεία που υπάρχουν σε αλυσίδες όπως: Mitsis hotels, Atlantica hotels, Xenos hotels,
Amathus hotels, Myconian, Iberostar, Hilton, Marriot, Constantinou Bros, Grecian Hotels, Aria
hotels, Kanika hotels, Gloria hotels & resorts κ.α.
Στα τμήματα: Υποδοχής, Ορόφων, Επισιτιστικών, Συντήρησης, Μαρκετινγκ, Ασφαλείας,
Προσωπικού, Λογιστηρίου, Άθλησης-ψυχαγωγίας, Καταστήματα κ.λπ.

Διαθέσιμοι προορισμοί


Πρακτική άσκηση: Σε όλη την Ελλάδα (Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Μύκονος
κ.α.) και Κύπρο (Λεμεσό, Λάρνακα, Αγία Νάπα, Πάφο) σε Ξενοδοχεία 4* και 5*
αστέρων



Erasmus: Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία κ.α

Η επέκταση των συνεργασιών μας, σε όλη την Ευρωπαική Ένωση με τις μεγαλύτερες και
περισσότερο αναγνωρισμένες επιχειρήσεις του κόσμου, κατάφερε να εξασφαλίσει σε όσους
επιλέξουν πρακτική άσκηση ή Erasmus μέσω της εταιρείας μας εκτός της προβλεπόμενης
αμοιβής από το θεσμικό
Πλαίσιο, επιπλέον:

Οφέλη
•
•
•
•

Μισθό που κυμαίνεται από 450 έως 700 ευρώ το μήνα
Δωρεάν Διαμονή
Δωρεάν 3 πλούσια καθημερινά γεύματα
Χρηματική επιβράβευση κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για τα
έξοδα των εισιτηρίων (150-250euro bonus).

•
•

Καθοδήγηση και υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής
Συστατική Επιστολή

Εργασιακές εμπειρίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία!

Διαδικασία αίτησης
1.
2.
3.
4.
5.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα www.algoos.com
Σχεδίαση/Καταχώρηση βιογραφικού
Συνέντευξη
Αίτηση και λήψη προσφοράς Εργασίας
Υπογραφή συμφωνητικού
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