
Το Developers:Day:Digital επιστρέφει 9 & 10 Δεκεμβρίου 2021
Κάνε εγγραφή στο μεγαλύτερο Online Career Event για developers

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Developers:Day:Digital

Το μεγαλύτερο Online Career Event για developers έρχεται ξανά απο το
kariera.gr

Το kariera.gr, το μεγαλύτερο hub για την εργασία στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της
απασχόλησης στον κλάδο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, διοργανώνει, για
δεύτερη φορά φέτος, το Developers:Day:Digital, το μεγαλύτερο Online Career Event
για Developers, στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2021.

Έχοντας κερδίσει Gold βραβείο στα Event Awards 2020, το Developers:Day:Digital
απευθύνεται σε Developers, Web Developers, Software Engineers, team leaders, DevOps
engineers, IT experts, Business Analysts κ.α. που αναζητούν νέες ευκαιρίες εργασίας στην
Πληροφορική και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογικές τάσεις. Πρόκειται για μια καινοτόμο
λύση στην άμεση και αποτελεσματική στελέχωση εκατοντάδων θέσεων εργασίας από 30+
εργοδότες, μέσω μιας σύγχρονης, διαδικτυακής πλατφόρμας, με δωρεάν εγγραφή και
συμμετοχή για κάθε επισκέπτη.

https://www.kariera.gr/?cbRecursionCnt=1
https://bit.ly/3wDYlnY
https://bit.ly/3wDYlnY


Μέσα σε 2 ημέρες, κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να:

● Πραγματοποιήσει online συνεντεύξεις με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και
να αποστείλει το βιογραφικό του σε ανοιχτές θέσεις εργασίας.

● Δικτυωθεί επαγγελματικά με έμπειρα στελέχη του χώρου από εταιρείες που
αναζητούν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους.

● Παρακολουθήσει webinars πάνω σε επίκαιρες θεματολογίες πάνω στον κλάδο της
Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.

Μεγάλος Χορηγός του Developers:Day:Digital είναι η ΕΥ Ελλάδος

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΥ στο Digital:Developers:Day ως Big Sponsor, ο κος
Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Η χώρα μας
διαθέτει έναν πλούτο ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά σε θέματα ψηφιακής
τεχνολογίας. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, συμμετέχουμε στο φετινό Developers:Day:Digital, για να
γνωρίσουμε από κοντά τα στελέχη τεχνολογίας του αύριο, να τους δώσουμε τις ευκαιρίες να
εξελίξουν τις δεξιότητές τους και τις ιδέες τους σε ένα πολυσυλλεκτικό περιβάλλον και να
μοιραστούμε μαζί το όραμά μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου».

Οι μέχρι στιγμής συμμετέχουσες εταιρείες του Developers:Day:Digital είναι:
Amdocs, Atos, Deloitte, Deutsche Telekom, Εuropean Dynamics, EY, Intralot, INTRASOFT
International, Logicea, Mantis Informatics, MarineTraffic, MR HealthTech Ltd., NOKIA,
OpenBet, Printec, Profile Software, SG Digital, Uni Systems, Vodafone, ΕΠΙΣΕΥ, Όμιλος ΟΤΕ,
ΟΠΑΠ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Για Δωρεάν εγγραφή στο Developers:Day:Digital πατήστε εδώ

—————————–

https://cutt.ly/fTBmYmM


Διοργάνωση: kariera.gr

Επικοινωνία- Πληροφορίες: 210 8115300

Email: marketing@kariera.gr

https://www.kariera.gr/?cbRecursionCnt=1

