Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως για δεύτερη χρονιά, βρισκόμαστε στην ευχάριστη
θέση να ξεκινήσουμε το Graduate Trainee Πρόγραμμα της WIND, Young Talents.
Στη WIND καθημερινά δίνουμε αξία στην ανάπτυξη της εταιρίας μας, επιλέγοντας
μοναδικούς ανθρώπους και χτίζοντας ομάδες που οραματίζονται την επόμενη ημέρα.
Μέσω του προγράμματος Young Talents, αναζητούμε 10 ταλαντούχους νέους, με
δυνατότητες και πάθος να εργαστούν στην ομάδα της WIND.
Στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε τα μέσα, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα
ανατπύξουν και θα αναδείξουν τις δεξιότητες τους , ώστε να γίνουν τα αυριανά στελέχη της
εταιρίας μας.
Φέτος, λοιπόν, τους προσκαλούμε να … δείξουν ποιοι είναι!
Με μια επικοινωνία εμπνευσμένη από τη νέα εταιρική εικόνα και φιλοσοφία της εταιρίας
μας, προσκαλούμε τους νέους ανθρώπους να κάνουν την αίτηση τους, και μέσα από μια
συστηματική διαδικασία επιλογής να έρθουν στην ομάδα μας.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από την Τετάρτη 19 Απριλίου μέχρι
και την Κυριακή 7 Μάιου και οι προϋποθέσεις ένταξης είναι οι εξής:
•

•
•
•
•
•

Μεταπτυχιακό με κατεύθυνση σε Πληροφορική,Marketing, Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Μηχανική, Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Data Science
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ
Καθόλου επαγγελματική εμπειρία ή σχετική full time εμπειρία μέχρι 1 έτος
Ηλικία μέχρι 28 ετών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Το Graduate Trainee πρόγραμμα, με την πρόσληψη των 10 νέων εργαζομένων (με
σύμβαση αορίστου χρόνου), προσφέρει μια σειρά από rotations σε διαφορετικά τμήματα
της εταιρίας, με βάση την επαγγελματική κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος κατά
τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης του .
Οι κατευθύνσεις είναι τρεις (Commercial, Technology Business) και περιλαμβάνουν
ειδικότητες όπως:









Data Science
Marketing
Sales
Information Services
Network Engineering
Finance
Human Resources
Supply Chain

Το Young Talents - Graduate Trainee Program είναι ένα ταξίδι σε νέες επαγγελματικές
εμπειρίες και θα θέλαμε στο ταξίδι αυτό να προσκαλέσουμε όσο γίνεται περισσότερους
υποψηφίους.
Η σύνδεση της WIND με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα μέσω των διαφόρων συμμετοχών μας
σε Ημέρες Καριέρας και μέσω πολλαπλών εθελοντικών πρωτοβουλιών, εκφράζει και μία
σημαντική πτυχή εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, η οποία έρχεται σε απόλυτη
σύνδεση με το Graduate Trainee Πρόγραμμά μας.
Πιστεύουμε πως είναι μια νέα και σημαντική ευκαιρία συνεργασίας στην οποία ελπίζουμε
να ανταποκριθείτε με χαρά. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι αν
προωθούσατε στη βάση των Μεταπτυχιακών αποφοίτων σας την επισυναπτόμενη
καταχώρηση (Δείξε ότι το ‘χεις.png), η οποία οδηγεί στο www.windyoungtalents.gr , το
οποίο και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα.
Θα είναι ιδιαίτερη τιμή μας να υποδεχθούμε τους αποφοίτους σας στη μεγάλη οικογένεια
της WIND.
Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Η Ομάδα HR της WIND

