
Οι αιτήσεις για ευκαιρίες
εθελοντισμού στο εξωτερικό έχουν

ανοίξει
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΥΚΤΙΟ ΝΕΩΝ ΣΕ

127 ΧΩΡΕΣ 

Αν  είσαι  μέχρι  30  ετών  έχεις  την  δυνατότητα  να  γίνεις  Global

Volunteer και για 6 -8 εβδομάδες να ταξιδέψεις σε μία χώρα του

εξωτερικού,  να  φέρεις  τον  θετικό  σου  αντίκτυπο  στην  τοπική

κοινωνία  και  να  αναπτύξεις  τον  εαυτό  σου  μέσα  από  μία

διαπολιτισμική  εμπειρία.  Έχεις  να  επιλέξεις  ανάμεσα  σε  10.000

ευκαιρίες  του  δικτύου  τις  AIESEC  για  να  βρεις  αυτή  που  σου

ταιριάζει.

Η AIESEC δημιουργεί  πρακτικές εμπειρίες για να αναπτύξει  τους

νέους σε 127 χώρες με όραμα της την ειρήνη και την εκπλήρωση

των  δυνατοτήτων  τις  ανθρωπότητας.  Πιστεύουμε  ότι  η

ηγετικότητα στους νέους είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον. 

Με το να γίνεις Global Volunteer θα βρεθείς σε ένα: 

Πολυπολιτισμικό περιβάλλον: Θα γνωρίσεις τον πολιτισμό τις

χώρας που θα ταξιδέψεις αλλά και  θα κάνεις  φιλίες  με άλλους

εθελοντές από άλλες χώρες.

Αποκτάς  εμπειρία  εθελοντισμού:  συμβάλεις  σε  Projects  όπου

συμβάλλουν στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των

Ηνωμένων Εθνών (Global Sustainable Deveopament Goals, U.N.) σε

συνεργασία με Μ.Κ.Ο, σχολεία και νηπιαγωγεία του εξωτερικού.

Αναπτύσσεις  τον  εαυτό  σου:  Μάθε  μέσα  από  την  πράξη,

συνεργάσου με άτομα από άλλες χώρες για να πραγματοποιήσετε

ένα πραγματικό Project,  και απέκτησε μία εμπειρία  που θα σου

διευρύνει τους ορίζοντες και εμπλούτισε το βιογραφικό σου.

Aν  θέλεις  να  γίνεις  Global  Vlounteer  αυτό  το  καλοκαίρι θα

πρέπει να βιαστείς. Οι περισσότερες αιτήσεις γίνονται αυτό τον

καιρό μέχρι τις 06/06 και μπορεί οι θέση που θα σε ενδιαφέρει να

έχει καλυφτεί! Έλα σε επικοινωνία με την AIESEC στο ΕΚΠΑ.

Κάνε την αίτηση σου εδώ!



Με την αίτηση ενδιαφέροντός σου θα έρθουμε σε επικοινωνία

μαζί σου με τον τρόπου που διαλέξεις.

Μπορείς να μας γνωρίσεις από κοντά, να ενημερωθείς

αναλυτικότερα για το πρόγραμμα και να σε βοηθήσουμε να

βρεις την ευκαιρία που σου ταιριάζει.

Ψάχνεις για την Πρακτική σου άσκηση στο εξωτερικό;

μάθε περισσότερα για το Global Talent

Θέλεις να αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία σε μία

StartUp του εξωτερικού; Γίνε Global Entrepreneur 

To site μας: aiesec.gr.

Στοιχεία     Επικοινωνίας  :
ΑΙΕSEC στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ευρυπίδου 14, στον ημιώροφο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210-3689829

Email: aiesec.nkua@aiesec.net

Facebook: AIESEC     Greece  




