AMC Career Office

Ξεκίνα δυναµικά!
Απογείωσε την Καριέρα σου!

www.amc.edu.gr

AMC Career Office: τι είναι;
Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν
είναι απλά θέμα απόκτησης ενός
καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι και
θέμα προσωπικής ανάπτυξης
και ανέλιξης ως άτομα και
προσωπικότητες, καθώς και θέμα
του πώς να αξιοποιήσεις τα όσα
έχεις διδαχτεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και πάντα με στόχο
τις προσωπικές σου φιλοδοξίες και
τα «θέλω» σου.
Το AMC Career Office είναι εδώ για
κάθε φοιτητή ή απόφοιτό μας.
Από το 1982 μέχρι σήμερα, στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχουμε
επιτύχει να να εδραιωθούμε στη
συνείδηση γονέων και φοιτητών
ως το κορυφαίο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στον χώρο της ιδιωτικής
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
παρέχοντας προγράμματα
σπουδών που στοχεύουν στον
επαγγελματικό προσανατολισμό
του φοιτητή και την ανάπτυξη των
απαιτούμενων δεξιοτήτων που

αυτός πρέπει να διαθέτει για να
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή
επαγγελματική αποκατάσταση στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω
της σύνδεσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με το επιχειρηματικό
γίγνεσθαι.

Αποτέλεσμα της
παραπάνω φιλοσοφίας είναι
το AMC Career Office.
Καλώς ήρθες !

Τι θα κερδίσεις από εμάς;
				
Το Μέλλον
σου αρχίζει ΕΔΩ!
Προκειμένου να καλύψουμε την επιτακτική ανάγκη των αποφοίτων
μας για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και την ανάγκη των
επιχειρήσεων για εξεύρεση των πλέον ανταγωνιστικών, εξειδικευμένων
και αποτελεσματικών επαγγελματιών, δημιουργήσαμε το AMC Career
Office το οποίο σου προσφέρει:
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: όλες οι διαθέσιμες ανά ειδικότητα
πρόσφατες αγγελίες αναζήτησης προσωπικού από τις μεγαλύτερες
εταιρίες της αγοράς, με δυνατότητα αναζήτησης βάσει κριτηρίων και
φίλτρων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου ΚΑΙ

Αρκεί ένα
καλό πτυχίο;
Και μετά το Bachelor, τι;
Συμβουλευτική Καριέρας
Σύνδεση με μεγάλες
επιχειρήσεις

Όλα τα βιογραφικά των φοιτητών και αποφοίτων του Κολλεγίου οι οποίοι
αναζητούν εργασία, οργανωμένα ανά ειδικότητα (user-friendly για τα
πολυάσχολα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων) ΚΑΙ
Πρόσβαση στον ετήσιο θεσμό των “AMC Career Days” όπου έχεις τη
μοναδική ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τους HR Managers των
σημαντικότερων επιχειρήσεων της αγοράς (δικτύωση - networking)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: πρακτικές συμβουλές και χρήσιμα tips σχετικά με τη
σύνταξη ενός ανταγωνιστικού Βιογραφικού Σημειώματος με τα πλέον
σύγχρονα και διεθνώς αναγνωρίσιμα formats.

Περαιτέρω κατάρτιση
& εξέλιξη – Συνέχιση Σπουδών
Στη σύγχρονη εποχή του έντονου ανταγωνισμού και των αμέτρητων προκλήσεων
στην αγορά εργασίας, κερδισμένος πάντα θα είσαι ΕΣΥ!
ΕΣΥ που ξέρεις καλά τι ζητάς, τι σε κάνει ευτυχισμένο, τι σου ταιριάζει
ΕΣΥ που επιδιώκεις να μαθαίνεις όλες τις τελευταίες εξελίξεις που
αφορούν το επάγγελμά σου διεθνώς
ΕΣΥ που διψάς για περαιτέρω μάθηση σε εξειδικευμένη θεματολογία
της ειδικότητάς σου
ΕΣΥ που δεν θέλεις οι σπουδές σου να σταματήσουν εδώ και αναζητάς
το κατάλληλο μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό
Το AMC Career Office είναι εδώ για σένα προσφέροντάς σου:

Δεν έχεις χρόνο, δεν προλαβαίνεις;
Έχεις άλλες προτεραιότητες;
Θα τα καταφέρεις μόνος σου ή με
τη βοήθεια των γνωστών σου;
Το διάβασμα και οι εργασίες
δεν σου το επιτρέπουν;

ΜΗΝ αφήνεις τίποτα στην τύχη!
Κυνήγησε το όνειρό σου τώρα!

• Βοήθεια σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από
εξειδικευμένους Σύμβουλους, προκειμένου να είσαι σίγουρος ότι
το επάγγελμα που θα ακολουθήσεις θα αξιοποιεί όλα τα θετικά
χαρακτηριστικά και τα ταλέντα σου, θα σε γεμίζει και θα σε οδηγήσει σε
μια επιτυχημένη καριέρα
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις και ημερίδες
[INVITED LECTURERS@AMC] με στόχο τη βέλτιστη κατάρτιση, εξειδίκευση
και ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου [π.χ. stress management, sales
techniques, body language, χειρισμός Συνέντευξης, αποτελεσματική
διαχείριση χρόνου κ.α.]
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους που άπτονται στο
ενδιαφέρον σου και αφορούν την ειδικότητά σου, με στόχο να σχηματίσεις
μια ρεαλιστική εικόνα και άποψη για τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο
έχεις επιλέξει να κινηθείς.

Ενημέρωση • Εξειδίκευση • Δεξιότητες • Προστιθέμενη Αξία
•Αυτοπεποίθηση • Επαγγελματισμός

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Γιατί πρέπει να
ασχοληθώ;
ΓΙΑΤΙ το AMC Career Office σου προσφέρει
όλες τις παραπάνω υπηρεσίες εντελώς
δωρεάν!
ΓΙΑΤΙ θα αποκτήσεις όλα τα απαραίτητα
εφόδια για την άμεση και ομαλή ένταξή
σου στην αγορά εργασίας!
ΓΙΑΤΙ θα έχεις την πολυτέλεια να
σχεδιάσεις ένα action plan της καριέρας
σου με τη βοήθεια ειδικών, θα κάνεις μια
συνειδητή επιλογή σπουδών, με ξεκάθαρο
στόχο!
ΓΙΑΤΙ θα έχεις την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσεις στην πράξη τα όσα
έμαθες για το αγαπημένο σου αντικείμενο,
χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις σε
συμβιβασμούς στην καριέρα σου!
ΓΙΑΤΙ είναι ο μόνος τρόπος για να γίνεις
ανταγωνιστικός και να ξεχωρίσεις από
την μάζα, να αντιμετωπίσεις με επιτυχία
τις σύγχρονες προκλήσεις!

Ποιες εταιρίες μας
έχουν εμπιστευθεί;

Δείτε μερικές από τις εταιρίες που μας έχουν εμπιστευθεί μέχρι σήμερα
(και συνεχίζουμε . . .):

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
AMC Career Office, το Γραφείο έχει
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την
αγορά εργασίας, έτσι ώστε με την
παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και
σταδιοδρομίας προς τους φοιτητές
και τους αποφοίτους μας, να τους
οδηγούμε σε ταχύτατη και ουσιαστική
επαγγελματική αποκατάσταση, ένα
ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο στις ημέρες που
διανύουμε.
Εκατοντάδες ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευθεί για
την στελέχωσή τους τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στο εξωτερικό.
Μοιραζόμαστε τη χαρά και ικανοποίηση
κάθε επιτυχίας των αποφοίτων μας:
“Αγαπητό Μητροπολιτικό Κολλέγιο,
βρισκόμαστε σε μια αγορά άκρως
ανταγωνιστική, εδώ στη μητρόπολη του
καπιταλισμού, τη Νέα Υόρκη. Εδώ και
ένα χρόνο έχω την χαρά να έχω στην
ομάδα πωλήσεών μου τον κ.Αριστοτέλη
Καρτουλιάρη, ο οποίος ερχόμενος εδώ
στη Νέα Υόρκη, είχε σαν σωματοφύλακα
γνώσεων την αποφοίτησή του από το
Κολέγιό σας.
Ο πρώην φοιτητής σας είναι πρότυπο για τα

παιδιά που αποφοιτούν, έχοντας ως εργαλείο
του πέραν από τη θεωρητική γνώση, τη
δίψα για να ανακαλύψει και να γνωρίσει τα
προϊόντα μας και την αμερικάνικη αγορά.
Μια αγορά που βάλλεται από προϊόντα
και τιμές από παντού, μια αγορά που την
κερδίζουμε καθημερινά με την ποιότητα των
ελληνικών οίκων που αντιπροσωπεύουμε,
την εργατικότητα, τη μεθοδολογία μας και την
αυθεντική αγάπη για τον χώρο εργασίας μας.
Το Κολέγιό σας θα πρέπει να είναι υπερήφανο

για την δουλειά που κάνει, για τους φοιτητές
που ετοιμάζει και τροφοδοτεί την αγορά με
νέους, δυναμικούς και άξιους επαγγελματίες.
Τα φτερά του Αριστοτέλη έχουν ήδη ανοίξει
στην Αμερικάνικη ήπειρο, παρέα με την
οικογένεια του Λουμίδη που βρίσκεται στην
τρίτη γενιά δημιουργίας. Ο Αριστοτέλης
συνεισφέρει ήδη στην προσπάθειά μας να
επαναφέρουμε και να βελτιώσουμε τη φήμη
της Ελλάδας σε αυτές τις δύσκολες εποχές
που διανύουμε.

Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε
με τους νέους ανθρώπους και το Κολέγιό σας
θα συνεχίσει να είναι γνωστό στον κόσμο των
επιχειρήσεων.”

Βλάσσης Αναστασίου
Διευθυντής Πωλήσεων
Loumidis Foods Inc,
33-01 20th Ave
Astoria, NY 11105
USA

Πως θα έρθεις σε
επαφή μαζί μας;
Εύκολα, γρήγορα,
καθημερινά!

Μέσω του website μας

www.amc-career.edu.gr
Μπορείς να μας στείλεις το μήνυμά σου, την ερώτησή σου ή τις ανησυχίες
σου για το μέλλον στο career_office@amc.edu.gr

Επικοινωνήστε
µε το AMC Career Office:
ΑΘΗΝΑ: Σωρού 74, Μαρούσι
Τ: 210 6199891, F: 210 6199320
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιµισκή
T: 2310 241010, F: 2310 261381
E: career_office@amc.edu.gr
W: www.amc-career.edu.gr

