
Αξιότιμοι κύριοι/ες, 
 
Κύριο μέλημα του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί η προσφορά ευκαιριών πραγματοποίησης 
πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις 
γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την ακαδημαϊκή τους πορεία, σε ένα ολοκληρωμένο και 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο την τριετία 2015 με 2017, πάνω από 2.200 σπουδαστές από 
ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ επέλεξαν τον Όμιλο ΟΤΕ για την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Συνθήκη που τους επέτρεψε να αποκτήσουν πλούσια 
εργασιακή εμπειρία στις λειτουργικές μονάδες του Ομίλου και να εκμεταλλευτούν την 
ευκαιρία να εκπαιδευτούν (on-the-job training) και να αναπτύξουν δεξιότητες που 
ενισχύουν την εργασιακή και προσωπική τους εξέλιξη, θέτοντας βάσεις στην μετέπειτα 
καριέρα τους. 
 
Στην προσπάθεια αυτή, η δική σας συμβολή κρίνεται ουσιαστική, προκειμένου να υπάρχουν 
κοινά σημεία συνεργασίας και να συντηρείται η επικοινωνία και η επαφή του Ομίλου μας με 
τους φοιτητές.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από μέρους μας, υπάρχουν συνεχείς 
ανάγκες για την κάλυψη θέσεων από φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 

• Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
• Μηχανικών Πληροφορικής 
• Πληροφορικής 
• Πληροφορικής & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
• Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
• Η/Υ Συστημάτων & Δικτύων 
• Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
• Οικονομίας & Διοίκησης 
• Επικοινωνίας ΜΜΕ 
• Εμπορίας 
• Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων 
• Τεχνολογίας Internet. 

 
Παρακαλούμε θερμά όπως ενημερώσετε τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον Όμιλο ΟΤΕ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση ενδιαφέροντος, στον σύνδεσμο: https://www.practiceinote.gr  
 
Χρήσιμες πληροφορίες:  
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν όλα τα πεδία της φόρμας, επισυνάπτουν το βιογραφικό του 
σημείωμα και προχωρούν σε αποστολή. Εάν η διαδικασία έχει γίνει σωστά (π.χ. συμπλήρωση 
όλων των πεδίων), άμεσα λαμβάνουν στο e-mail τους ένα δεκατετραψήφιο (14) αριθμό (PIN), 
ως επιβεβαίωση της ορθής υποβολής  της αίτησης. 
 
Μετά τη λήψη κάποιας αίτησης στην ηλεκτρονική βάση της εταιρείας μας, προχωράμε σε 
επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρησιακές 
μονάδων, την τρέχουσα χρονική περίοδο. 
 
Σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για την ανταπόκριση και τη συνεργασία. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, 
 
Με εκτίμηση, 
 
Δημήτρης Μεγρέμης  
Τμήμα Training Programs Planning 
Υποδιεύθυνση Training & Skills Development Σταθερής & Κινητής 
Διεύθυνση Business Partner Operations (BPO) Ομίλου ΟΤΕ 

https://www.practiceinote.gr/


 
ΟΤΕ Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα 
Τ: 210 611 1011 
Κ: 6977 609010 (VPN: 415126) 
Φ: 210 611 1085 
Ε: dmegremis@ote.gr 
 
 
 
 

Be green. Keep it on your screen. 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και σε τυχόν συνημμένα είναι εμπιστευτικές και προορίζονται 
για χρήση  αποκλειστικά από τον (-ους) συγκεκριμένο (-ους) παραλήπτη (-ες). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να καλύπτονται από επιχειρησιακό ή άλλο 
απόρρητο ή άλλους νόμους και δεν επιτρέπεται να ανακοινωθούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν είστε ο παραλήπτης του μηνύματος ή το 
πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την παράδοσή του στον παραλήπτη, απαγορεύεται να το ανακοινώσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή διατηρήσετε εν όλω ή εν 
μέρει. 

 

mailto:dmegremis@ote.gr

