
Η Εταιρεία μας ALGOOS Study Work & Travel μετράει σε 130 χώρες συνεργασίες με τα 
καλύτερα πανεπιστήμια και σχολές, με τις μεγαλύτερες εταιρείες και επιχειρήσεις. 
Προσφέρει μοναδικές προοπτικές καριέρας σε φοιτητές, τελειόφοιτους ή απόφοιτους με τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, μέσω της υποστήριξης από την 
εταιρεία μας. Συγκεκριμένα, αναζητούμε την ιδανικότερη εμπειρία πρακτικής άσκησης για 
υποψηφίους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Επιδιώκουμε η εμπειρία 
που θα αποκτήσουν να τους χαρίσει τα κατάλληλα επαγγελματικά και προσωπικά εφόδια 
που είναι απαραίτητα για την μετέπειτα πορεία της ζωής τους.  Όλες οι συνεργαζόμενες με 
εμάς επιχειρήσεις, αποτελούν ποιοτικά εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία επιλέχθηκαν 
προσεκτικά από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.  
 
Η επέκταση των συνεργασιών μας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μεγαλύτερες και 
περισσότερο αναγνωρισμένες επιχειρήσεις του κόσμου, κατάφερε να εξασφαλίσει σε 
όσους επιλέξουν να συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση: 
 

ΟΦΕΛΗ 
•             Αμειβόμενη πρακτική άσκηση. Μισθός που κυμαίνεται από 400 έως 700 ευρώ το 
μήνα  
•             Δωρεάν Διαμονή 
•             Δωρεάν 3 καθημερινά Γεύματα 
•             Χρηματική επιβράβευση κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για τα 
έξοδα των εισιτηρίων.  
•             Καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
•             Συστατική Επιστολή συμμετοχής 
 
ΟΧΙ μόνο δεν επιβαρύνουμε τους φοιτητές και απόφοιτους με περιττά έξοδα, αλλά τους 
προσφέρουμε επαγγελματικές εμπειρίες πρακτικής με οικονομικά και επαγγελματικά 
οφέλη και τους οδηγούμε σε μια επιτυχημένη καριέρα.  
Όλοι αποκομίζουν επιπλέον οικονομικά οφέλη με μορφή επιβράβευσης (μπόνους), εφόσον 
ολοκληρωθεί με επιτυχία η πρακτική, στο χρονικό διάστημα το οποίο συμφωνήθηκε 
εξαρχής πχ. Μπόνους για εισιτήρια, μπόνους ολοκλήρωσης κ.α. 
 
Η αμοιβή του γραφείου είναι 150 ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τον πρώτο μισθό, αλλά 

επιστρέφονται με το τελευταίο. Με απλά λόγια η συμμετοχή είναι δωρεάν, δεν 

υποχρεώνουμε κανέναν να επενδύσει χρηματικά, απεναντίας τους δίνεται η ευκαιρία να 
αποκτήσουν μισθό, ταυτόχρονα με την πρακτική τους άσκηση και να εξασφαλίσουν καλές 
προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για την διαδικασία αίτησης των υποψηφίων που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον δίδονται στο φυλλάδιο της εταιρείας μας. 
 


