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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 παγκόσμιος νεανικός οργανισμός, που αποσκοπεί
στην ειρήνη και τη μεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων
ενισχύοντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

“Πιστεύουμε ότι οι νέοι κρατούν το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον”

Γι’ αυτό, δημιουργούμε εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν και να
αναπτύξουν τις ηγετικές τους δυνατότητες ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον
αυριανό κόσμο και να φέρουν θετικό αντίκτυπο σε οποιοδήποτε τομέα επιλέξουν να
ακολουθήσουν

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,



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

Αν θέλεις να φέρεις την θετική αλλαγή στον εαυτό σου και γύρω σου
αλλά δεν ξέρεις πως,
Belong Here
YOU BELONG HERE: belong.aiesec.gr κάνε την αίτησή σου και μάθε περισσότερα!

Αν η εμπειρία μέλους στην Αθήνα, στις ομάδες μας, δεν είναι αυτό που ψάχνεις αλλά
θέλεις να κάνεις εθελοντισμό στο εξωτερικό,
αυτή είναι η ευκαιρία σου να ζήσεις μία από τις εμπειρίες που δημιουργούμε,

το Global Volunteer!

To Global Volunteer απευθύνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους νέους από 18 έως 30 χρονών (είτε
είναι μέλη της AIESEC, είτε όχι) και σου δίνει την δυνατότητα να ταξιδέψεις για
6 εβδομάδες σε μία από τις 126 χώρες του δικτύου μας με σκοπό την κοινωνική
δράση. Το Global Volunteer δημιουργείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ενωμένων
Εθνών για την καταπολέμηση των σημαντικότερων προβλημάτων στον πλανήτη.

Το 2018
κάνε κάτι διαφορετικό:
Να θυμάσαι ότι ως εθελοντής της AIESEC:







Σου παρέχεται πάντα η διαμονή σου για όλη την διάρκεια του
προγράμματος και συχνά και η διατροφή σου, ανάλογα με την ευκαιρία
που σε ενδιαφέρει.
Μπορείς να είσαι εθελοντής σε σχολείο, νηπιαγωγείο ή κάποιον τοπικό
Μ.Κ.Ο. που στηρίζουν το πρόβλημα στο οποίο θέλεις να δράσεις.
Δες την εμπειρία της Βασιλικής στην Πολωνία

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!

ΕΚΠΑ & ΕΜΠ
Ευριπίδου 14, στον ημιώροφο || 11:00 – 17:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 210-3689829
Email: aiesec.nkua@aiesec.net

