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Προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης από την PwC 
 

Τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε φοιτητές να αποκτήσουν  
μία πρώτη άποψη για το επαγγελματικό περιβάλλον σ’ ένα μεγάλο οργανισμό  

 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις νέες προσκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι 
επιχειρήσεις, συνεπεία της πανδημίας του COVID-19, η PwC Κύπρου προσφέρει και φέτος την 
ευκαιρία σε 90 φοιτητές πανεπιστημίων να συμμετέχουν σε 3 προγράμματα καλοκαιρινής 
απασχόλησης του οργανισμού.  
 
Έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των συμμετεχόντων, ο 
οργανισμός  προχώρησε στην αναδιαμόρφωση του φετινού προγράμματος συνδυάζοντας την εξ 
αποστάσεως μάθηση, τη φυσική παρουσία και τις διαδικτυακές συναντήσεις. 
 
Τα προγράμματα που διαρκούν από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, δίνουν τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να αποκτήσουν μία πρώτη άποψη για το επαγγελματικό περιβάλλον στην PwC, να 
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και να συμμετέχουν σε μια σειρά από εργαστήρια που στοχεύουν 
στηn διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, με σκοπό την ενίσχυση της προοπτικής 
εργοδότησης τους μελλοντικά. Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως είναι η 
τεχνολογία και η ψηφιακή αναβάθμιση, οι υπηρεσίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης για την 
απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACA/ACCA/CFA, καθώς και οι κοινωνικές και προσωπικές 
δεξιότητες όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η διαχείριση του χρόνου, οι δεξιότητες για 
συνεντεύξεις εργασίας και η αποδοχή της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Κατά την διάρκεια 
των προγραμμάτων, οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες με 
έμφαση στην τεχνολογία και στην επιχειρηματικότητα. 
 
Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC κ. Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε ότι ο οργανισμός 
στηρίζει διαχρονικά μέσα από διάφορες δράσεις και προγράμματα τους νέους ανθρώπους. Επεσήμανε 
επίσης ότι, “παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι σήμερα, η επένδυση στους νέους 
ανθρώπους συνεχίζει να αποτελεί για εμάς υψίστη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διαμόρφωση των επαγγελματιών του μέλλοντο, και τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για την 
κοινωνία μας” επεσήμανε.  

 
 
 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 

Σημειώσεις: 
 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2020 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. 
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο 
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το 
παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 276,000 ανθρώπους σε 157 χώρες και 
όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις Ελεγκτικές & 
Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας 
απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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