
  

 

 

 
  



  

Ποιοι είμαστε: 

Ο όμιλος εταιρειών eFUTURE δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αυξανόμενες και  

διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σε θέματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης. 

 

Σε αυτόν συμμετέχουν εκπαιδευτικά κέντρα και πρωτοπόρες επιχειρήσεις 

πραγματοποιώντας εκπαιδεύσεις τόσο στις εταιρικές, πιστοποιημένες δομές τους όσο και 

σε μισθωμένες δομές σε όλη την Ελλάδα. 

Μετρώντας ήδη 16 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, εμμένουμε και 

εξακολουθούμε να επενδύουμε στη βασική μας φιλοσοφία: 

Η πρωτοπορία δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. 

Για το λόγο αυτό εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι ερευνούν, επεξεργάζονται και 

αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο σε διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα παρέχοντας 

εκπαιδευτικά προγράμματα απευθυνόμενα σε παιδιά ενήλικες και εταιρείες. 

Οι εκπαιδευτικές μας δομές είναι πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα των μεγαλύτερων 

φορέων πιστοποίησης παγκοσμίως (Microsoft, Certiport, Adobe, CompTIA, Cisco, 

Autodesk, Ecdl, κ.α.).  

Ταυτόχρονα παρέχουμε πλήρη σειρά τεχνολογικών λύσεων προς επιχειρήσεις κάθε 

μεγέθους καλύπτοντας κατά κύριο λόγο ανάγκες ενδοεταιρικής συμβουλευτικής, 

ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και εταιρικής παρουσίας στο διαδίκτυο. 

Ακολουθεί συνοπτική  καταγραφή των θέσεων προς κάλυψη καθώς και συνοπτική 

περιγραφή αρμοδιοτήτων και παροχών. 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. 
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Ανάγκες ομίλου: 

Ειδικότητα - Θέσεις Κύριες Αρμοδιότητες 

Marketing  
14 θέσεις 

 Πλήρης ενασχόληση με το marketing την προώθηση και τις πωλήσεις 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εταιρικών λύσεων εντός ή εκτός 
εταιρικών δομών. 

 Συμμετοχή στη διαχείριση των Social Media, των ιστοσελίδων και τη 
δημιουργία Online Campaigns. 

 Ενεργή συμμετοχή στη χάραξη προωθητικής και επικοινωνιακής 
πολιτικής. 

 Πωλήσεις (Direct ή τηλεφωνικές). 

 Δημιουργία event και υποστήριξη σε παράλληλα Project (Φεστιβάλ Fitisi, 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 in schools, MOS World Championship κ.α.). 

Πληροφορική 

6 θέσεις 

 Συμμετοχή στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 

 Συμμετοχή στη δημιουργία eLearning. 

 Συνεργασία με Web Designers και τμήμα Marketing. 

 Υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

 Υποστήριξη παρεχόμενων εταιρικών εκπαιδεύσεων. 

Τεχνικοί Η/Υ 
2 θέσεις 

 Συντήρηση / επισκευή εξοπλισμού. 

 Υποστήριξη σχετικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

 Τεχνική υποστήριξη event και παράλληλων Project (Φεστιβαλ Fitisi, 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 in schools, MOS World Championship κ.α.). 

Web Designers 

6 θέσεις 

 Δημιουργία απλών ιστοσελίδων. 

 Υποστήριξη σε δημιουργία εξειδικευμένων ιστοσελίδων. 

 Συνεργασία με το τμήμα Marketing για ενημέρωση εταιρικών Social 
Media και Site . 

 Υποστήριξη πλατφόρμας Moodle και υπηρεσιών eLearning. 

Παιδαγωγικά 

6 θέσεις 

 Συμμετοχή στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 

 Υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσχολικής – σχολικής ηλικίας. 

Γραμματειακή 
υποστήριξη 
4 θέσεις 

 Οργάνωση γραφείου. 

 Εποπτεία λειτουργίας. 

 Διαχείριση πελατών (Ενημερώσεις,  Εγγραφές, Follow up, Τιμολόγηση). 

 Διαχείριση ραντεβού. 

 Διαχείριση εκπαιδευτικής βάσης. 

 Επικοινωνία με συνεργάτες. 

 Επικοινωνία με οργανισμούς και φορείς δημοσίου. 

 Υποστήριξη εξεταστικών διαδικασιών. 

 

Παροχές: 

 Συνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο σπουδών. 

 Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Η/Υ. 

 Συμμετοχή σε ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις. 

 Αντικειμενική αξιολόγηση βάσει σαφώς καθορισμένων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων. 

 Πρόσληψη μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης όσων ανταποκρίθηκαν επαρκώς 

 στις εργασιακές απαιτήσεις. 


