Συνδιοργάνωση

Υπο την αιγίδα

Εκδηλώσεις με θέμα «Info Career Day από την P&Ι AG για
προγραμματιστές» συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ και το
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών την
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00πμ στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημ.
Χατζή» στα Ιωάννινα καθώς και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00πμ
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εν όψει της ίδρυσης της P&I Personal &
Informatik Ελλάς, στην πόλη των Ιωαννίνων, ως θυγατρική της P&I Personal &
Informatik AG, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού. Κύρια δραστηριότητα της P&I Personal
& Informatik Ελλάς θα είναι η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, που αποτελούν προϊόντα
της μητρικής εταιρείας.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της
εταιρείας, αλλά κυρίως η γνωστοποίηση των άμεσων επαγγελματικών προοπτικών που
δημιουργούνται για προγραμματιστές στην Ήπειρο.
Τις εκδηλώσεις καλούνται να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι Μηχανικών
Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και
φοιτητές όλων των βαθμίδων, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες
των ειδικοτήτων αυτών.
Με το πέρας παρουσίασης των δραστηριοτήτων της P&I Personal & Informatik
AG οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα γνωριμίας και συζήτησης με στελέχη της
εταιρείας στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Πολυχώρου “Δημ. Χατζή” στα Ιωάννινα καθώς και
στο φουαγιέ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται η ηλεκτρονική εγγραφή στο
goo.gl/vMoKOa , ενώ για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΑΣΤΑ του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο dasta@uoi.gr, τηλ. 2651007278.
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