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………………………………. 
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ 
διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση σταδιοδρομίας, στην οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εταιρείες που αναζητούν προσωπικό, να στείλουν τα 
Βιογραφικά τους σε όσες επιλέξουν, και στη συνέχεια να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας 
σε αυτές. Μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν, και μια σύντομη περιγραφή 
τους, στο αρχείο που θα βρείτε εδώ:  
http://career.ntua.gr/wp-content/uploads/2021/08/TELIKO-PDF-ETAIPEIES_.pdf  
 
Τα βήματα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσετε όσοι/ες ενδιαφέρεστε να 
συμμετέχετε, είναι τα εξής:  
 
1) Επιλέξτε έως τις 26 Σεπτεμβρίου τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με την 
ειδικότητά σας, ως εξής: αν είστε τελειόφοιτος –η / απόφοιτος –η / μεταπτυχιακός 
φοιτητής-τρια / Υποψήφιος-α Διδάκτωρ της Σχολής 

i. Πολιτικών Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd48iFXG03nrt8PWcGt0hUcXeTpE0Ys
47j3ogOKYfl4YeggYQ/viewform?usp=sf_link  

ii. Μηχανολόγων Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsyOWR697dr4pE8hpbpV0lgrEqlPA
mM0uUrGrkryRco8j9Ug/viewform?usp=sf_link  

iii. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ειδίκευση 
Υπολογιστών), δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7d9HP9JsM-
cMwNP6Qvocdx0TyiCwTKfOZr1-CBupRf8maxA/viewform?usp=sf_link  

iv. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ειδίκευση σε άλλες 
κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες κτλ), δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevEq9cOkwIk9-
mAIlgO0W_SEMFo9lkogXeRpYNBVuRlQinYw/viewform?usp=sf_link  

v. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpP-
pHA9UE4se7xfOvyQChdoWx82zH53NI_bMkusvgGP8trA/viewform?usp=sf_link  

vi. Χημικών Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexO32ojXJkXpWlPsJhYuKHA5CKbkB8
HFhxS7F3LX-COcxdMw/viewform?usp=sf_link  

vii. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 
δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb2hC2Jfp4iNyaAJ-
6huWCSnKEmr3iCTZ4o9UXF9YaaHSZlw/viewform?usp=sf_link  

viii. Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjtuZgBsM92me6KRLnv8IHsYPma5
QUMc6xxwXH5Fc-yTOFw/viewform?usp=sf_link  

ix. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdBy3VXGF7P3rtAgLJkxjdazv1PZZWfL
qHW56ay5fSNL6Hmw/viewform?usp=sf_link  

x. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuAmZmtwVwDkGME1EzTmruPCh8
4LChnlGVDUhl93anFWpgSQ/viewform?usp=sf_link  
 

 
2) Μέσα στον Οκτώβριο θα λάβετε ένα e-mail με τις ημερομηνίες / ώρες που θα γίνουν οι 
διαδικτυακές παρουσιάσεις των εταιρειών που έχετε επιλέξει, και με το link μέσω του 
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οποίου μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Στις παρουσιάσεις αυτές, στελέχη των εταιρειών 
θα σας μιλήσουν για την εταιρεία που εκπροσωπούν, για τις θέσεις εργασίας που 
προσφέρει η επιχείρησή τους, για τη διαδικασία προσλήψεων και θα απαντήσουν στις 
ερωτήσεις σας 

 
3) Μετά από αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, θα στείλετε τα Βιογραφικά σας στις 
εταιρείες που θέλετε μέσα στις επόμενες μέρες , με βάση τις οδηγίες που θα σας δοθούν 
στις εκδηλώσεις 

 
4) Όσοι επιλεγούν από τις εταιρείες, θα κληθούν σε συνέντευξη 
 
Σημειώστε ότι, σε περίπτωση που θέλετε να βελτιώσετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, πριν 
το στείλετε στις εταιρείες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του 
Γραφείου μας κ. Κατιάννα Ευσταθίου για να κλείσετε ένα ραντεβού 
(katefstathiou@mail.ntua.gr , 2107724721) 
 
 


