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Ο μεγαλύτερος παγκόσμιος νεανικός οργανισμός,

Ένας οργανισμός από νέους για νέους

Οι αιτήσεις για να γίνεις μέλος
της AIESEC άνοιξαν!
Αν είσαι φοιτητής και θέλεις να ασχοληθείς με κάτι ακόμα πέρα από τη σχολή σου, η παρακάτω
είδηση σίγουρα σε ενδιαφέρει.

Ο μεγαλύτερος νεανικός οργανισμός παγκοσμίως
που στοχεύει στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ανταλλαγών
και στην άρση των στερεοτύπων σου δίνει την ευκαιρία να συμβάλλεις στο έργο του
παράλληλα με τις σπουδές σου αναπτύσσοντας χαρακτηριστικά όπως:

Στην AIESEC του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητάμε άτομα γεμάτα
πάθος, ενέργεια και περιέργεια για να καλωσορίσουν εισερχόμενους εθελοντές
απ ’όλο τον κόσμο και να συνεργαστούν τόσο με τοπικές όσο και διεθνείς
Μ.Κ.Ο και Startups.

Μην καθυστερείς άλλο, συμπλήρωσε την αίτησή σου!
Ως μέλος της AIESEC έχεις την ευκαιρία να:


Συμμετέχεις σε ομάδα και να μάθεις μέσα από την πράξη,



Να αναπτύξεις δεξιότητες στην επικοινωνία, τις πωλήσεις, το marketing και όχι μόνο,



Να έρθεις σε επαφή με άτομα από διαφορετικές χώρες και να αποκτήσεις φίλους σε
κάθε γωνιά της γης,



Να Δικτυωθείς με νέους από όλη την Ελλάδα που θέλουν να φέρουν θετική αλλαγή
όπως κι εσύ

Γίνε μέλος εδώ!
ΥOU BELONG HERE: AIESEC.GR/BELONG

Αν η εμπειρία μέλους στην Αθήνα, στις ομάδες μας, δεν είναι αυτό που ψάχνεις
αυτό το καλοκαίρι αλλά θέλεις να ζήσεις μία νέα εμπειρία

Γίνε εθελοντής στο εξωτερικό με το

Global Volunteer!
Γίνε η θετική αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο

To Global Volunteer δίνει την δυνατότητα σε όλους τους νέους 18 - 30 χρονών
να ζήσουν σε 1,5 μήνα μία εμπειρία εθελοντισμού στο εξωτερικό συμμετέχοντας
έμπρακτα στην καταπολέμηση των σημαντικότερων προβλημάτων
και στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Το κάθε project επικεντρώνεται σε έναν από αυτούς τους στόχους
και ανάλογα με το πρόγραμμα που εσύ θα διαλέξεις
μπορείς να διδάξεις σε παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία,
να υπερασπιστείς τα δικαιώματα μειονοτήτων σε χώρες που δεν έχουν φωνή,
να προωθήσεις το έργο ενός περιβαλλοντολογικού οργανισμού……

Αυτό το Καλοκαίρι
κάνε κάτι διαφορετικό:
Να θυμάσαι ότι ως εθελοντής της AIESEC:



Σου παρέχεται πάντα η διαμονή σου για όλη την διάρκεια του προγράμματος
H AIESEC είναι υπεύθυνη για εσένα από την στιγμή που ψάχνεις το
πρόγραμμά σου μέχρι την και επιστροφή σου. Γι’ αυτό τον λόγο έχεις ένα μέλος
της AIESEC της χώρας που θα πας, υπεύθυνο για την εμπειρία σου, την
παραλαβή σου από το αεροδρόμιο και πολλά άλλα.



Κομμάτι τις εμπειρίας σου είναι να γνωρίσεις εθελοντές από όλον τον κόσμο!

Γίνε εθελοντής στο εξωτερικό!
SEEK THE CHANGE HERE: AIESEC.GR/GLOBALVOLUNTEER

