
Πρακτική Άσκηση  
στον Όµιλο ΕΝΕΤΑ 

Αγαπητέ σπουδαστή /σπουδάστρια, 
 
Στην ENETA επιδιώκουµε και ενθαρρύνουµε την συνεργασία µε  σπουδαστές 
των ΤΕΙ στα πλαίσια του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης. 
 
Στην διάρκεια της Πρακτικής άσκησης σας δίνεται η ευκαιρία να δείτε τις    
δυνατότητες σας , στους παρακάτω τοµείς δραστηριοτήτων: 
 

• Στην Μελέτη και Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων. 

• Στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Εργοταξίων Κατασκευής Τεχνικών Έργων. 

• Στην ∆ιαχείριση και Οργάνωση Ξενοδοχειακών Συγκροτηµάτων. 

• Στην Οργάνωση και Λειτουργία Ιατρικών και ∆ιαγνωστικών κέντρων. 
 
Οι εργασίες που θα σας ανατεθούν και θα κληθείτε να φέρεται σε πέρας όσο 
θα βρίσκεστε µαζί µας θα σας δώσουν την δυνατότητα να αναπτύξετε     
πρωτοβουλίες, θέτοντας παράλληλα σε εφαρµογή τις ακαδηµαϊκές σας    
γνώσεις. Κάθε σπουδαστής εργάζεται κάτω από την εποπτεία και την         
καθοδήγηση του δικού του µέντορα, και συµµετέχει στα  projects της           
εταιρίας.  Το πρόγραµµα αποτελεί µια µοναδική εµπειρία διεύρυνσης του    
επαγγελµατικού σας ορίζοντα. 

Προκειµένου να πραγµατοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση µαζί µας θα χρειαστούν τα εξής: 
1) Βεβαίωση από το ΤΕΙ στην οποία θα αναγράφεται ότι η πρακτική σας Άσκηση είναι         

υποχρεωτική για την απόκτηση του Πτυχίου σας (πρωτότυπή & 1 φωτοτυπία αυτής )   
(στην βεβαίωση να διακρίνεται η στρόγγυλη σφραγίδα του ΤΕΙ), 

2) Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας, 
3) Συµβάσεις Πρακτικής Άσκησης που εκδίδονται από το ΤΕΙ σε 3 αντίτυπα, 
4) Την πρωτότυπη Βεβαίωση Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου ΙΚΑ. (εάν δε έχετε              

απασχοληθεί έως τώρα σε άλλη εργασία θα πρέπει να προσέλθετε στο ΙΚΑ της περιοχής 
σας για να σας χορηγηθεί η βεβαίωση προσκοµίζοντας α) αστυνοµική ταυτότητα               
β) βεβαίωση εργοδότη που παραλαµβάνετε από εµάς, 

5) Τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Μ.Κ.Α. (πληροφορίες στο www.amka.gr), 
6) Έντυπο που αναγράφεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου σας. Εάν δεν έχετε ήδη ΑΦΜ, 

µπορείτε να ζητήσετε την έκδοση τουαπό την οικία σας Εφορία (∆.Ο.Υ.). 

Εφόσον επιθυµείτε να συµπεριλήφθητε στην λίστα των σπουδαστών που θα 
πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση µαζί µας αποστείλατε ένα 
πρόσφατο βιογραφικό σας στο: 

email: recruitment@eneta.com 
Εκτιµούµε το ενδιαφέρον σας και σας ευχόµαστε καλή επιτυχία! 
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