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Φ ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε

Αθήνα 29.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής

εγκρίθηκε η απασχόληση εκατό 100 ιροιτητών/τριών προπτυχιακών

ή μεταπτυχιακών διαφόρων κατευθύνσεων για
τους θερινούς μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2020 με σκοπό την
απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό
περιβάλλον εργασίας ως εξής
1 Τεχνικές Ειδικότητες 20 φοιτητές/τριες

Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων Πολιτικοί Μηχανολόγοι
Ηλεκτρολόγοι Χημικοί Ηλεκτρονικοί Αρχιτέκτονες
Τοπογράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες

2 Οικονομικών Επιστημών 20 φοιτητές/τριες
Marketing Εφοδιαατικής Αλυσίδας και άλλες συναφείς

ειδικότητες
3 Διοικητικών Επιστημών 20 φοιτητές/τριες

Διοίκηση Επιχ/σεων Δημόσια Διοίκηση και άλλες συναφείς
ειδικότητες

4 Πληροφορικής 20 φοιτητές/τριες
5 Λοιπών Επιστημών 20 φοιτητές/τριες

Νομικών Πολιτικών Θετικών Θεωρητικών Κοινωνικών
Επιστημών και άλλες ειδικότητες που δεν υπάγονται στις ανωτέρω

τέσσερις 4
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά

μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε www.evdap.gr
επιλέγοντας μόνο μία κατηγορία από τις παραπάνω πέντε 5
κατηγορίες από 30.06.2020 έως και 05.07.2020 ενώ δεν
ένουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλενέντες φοιτητές/τοιες
κατά τα προηγούμενα έτη
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
φοιτητών/τριών ανά γνωστικό αντικείμενο υπερβαίνει τον ως
άνω ορισθέντα αριθμό η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια
δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου
παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α Ε τη Δευτέρα
06.07.2020 και ώρα 11:00 π μ στην αίθουσα εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων της Εταιρείας Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι
Στην ως άνω κλήρωση θα κληρωθούν και είκοσι 20 επιλαχόντες

τέκνα εργαζομένων για τις περιπτώσεις αναπλήρωσης
όσων από τους εκατό 100 κληρωθέντες δεν προσέλθουν
0 κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα
στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε www.evdap.gr
Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν από την
Υπηρεσία Προσωπικού για τις ημερομηνίες προσέλευσης και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζοντας απαραίτητα
πρόσφατη βεβαίωση σπουδών τελευταίου διμήνου από τη
Σχολή της φοίτησής τους
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