
Αν το UP είναι η ευκαιρία που αναζητάς, 
μπορείς να κάνεις την αίτησή σου μέχρι τις 5 Απριλίου ΕΔΩ.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα UP TITAN Graduate Trainee Program στο site μας. 

Είσαι νέα/νέος Μηχανικός και θέλεις να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου πορεία 
δυναμικά και με τις σωστές βάσεις;  

Κάνε την καλύτερη δυνατή αρχή με το UP TITAN Graduate Trainee Program που επιστρέφει 
γεμάτο ενέργεια για 2η χρονιά!

Το UP είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 12μηνης διάρκειας 
που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τον ΤΙΤΑΝ, έναν οργανισμό με μεγάλη ιστορία 

και δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

UP TITAN Graduate Trainee Program

Τι προσφέρει το UP TITAN Graduate Trainee Program

• Επαγγελματική εμπειρία έμμισθης απασχόλησης σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
• Εργασία στα εργοστάσια τσιμέντου Θεσσαλονίκης, Πάτρας & στο λατομείο Αττικής
• Συμμετοχή σε διατμηματικά projects με την ομάδα του Production, Maintenance, Environment
 και Health & Safety
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης για την ενίσχυση των τεχνικών γνώσεων και διαπροσωπικών δεξιοτήτων
• Καθοδήγηση & mentoring από έμπειρους επαγγελματίες που θα σε βοηθήσουν στο ξεκίνημα της    
 επαγγελματικής σου πορείας
• Δυνατότητα παραμονής στην εταιρεία σε μόνιμη θέση μετά το τέλος του προγράμματος

Τι χρειάζεται για να ξεκλειδώσεις το δικό σου Unlimited Potential

Ακαδημαϊκές σπουδές & γνώσεις
• Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής:
  - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  - Χημικών Μηχανικών
  - Μηχανολόγων Μηχανικών
  - Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
 
• Άριστη γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

• Καλή γνώση Η/Υ
 

Εμπειρία
Δεν απαιτείται σχετική εργασιακή εμπειρία 
- Εάν υπάρχει, να είναι μέχρι 2 έτη

Δεξιότητες & χαρακτηριστικά
• Πάθος και διάθεση για μάθηση
• Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ομαδικό πνεύμα
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2062&company=titancemen
https://www.titan.gr/el/viwsimh-anaptuksh/youth-matters/pillars?item=1568


1. Αν δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές μου, μπορώ να συμμετέχω 
στο UP Graduate Trainee Program;
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου μέχρι τις 6 Ιουνίου που είναι η έναρξη 
του προγράμματος.

2. Ποια είναι η διαδικασία επιλογής του UP Graduate Trainee Program;
Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 
1. Αίτηση | 2. Online Game Play & Video Interview | 3. Online test ικανοτήτων & προσωπικότητας
4. Διαδικτυακή Συνέντευξη | 5. Assessment Center | 6. Τελική επιλογή

3. Πώς θα γνωρίζω σε ποιο στάδιο της διαδικασίας επιλογής βρίσκεται 
η υποψηφιότητα μου;
Η HR ομάδα του ΤΙΤΑΝ θα σε ενημερώνει σε κάθε περίπτωση για την εξέλιξη της υποψηφιότητάς σου με email 
ή τηλεφωνικά ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

4. Σε ποιες περιοχές αφορά το πρόγραμμα;
Οι UP Graduate Trainees θα απασχοληθούν στα εργοστάσια τσιμέντου Θεσσαλονίκης & Πάτρας, καθώς 
και στο λατομείο Αττικής. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, θα έχουν την ευκαιρία να 
ταξιδέψουν σε άλλες μονάδες του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα για να κατανοήσουν καλύτερα τον οργανισμό 
και τις δραστηριότητές του.

5. Μπορώ να κάνω αίτηση αν μένω σε άλλη πόλη εκτός Αθήνας, Πάτρας 
και Θεσσαλονίκης;
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής στην πόλη που επιλέχθηκες, η εταιρεία θα εξασφαλίσει 
το κόστος μετακίνησης και διαμονής σου.

6. Σε ποιους τομείς θα απασχοληθώ;
Οι τομείς απασχόλησης συνδέονται άμεσα με τον τομέα ειδίκευσης/σπουδών του κάθε υποψηφίου. Οι θέσεις 
αφορούν κυρίως στους τομείς Production, Maintenance & Quality Control. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος υπάρχει ανοικτός διάλογος για τομείς ενδιαφέροντος των Graduate και των ευκαιριών στον 
οργανισμό.

7. Ποιο είναι το πακέτο αποδοχών ενός graduate trainee;
Οι UP Graduate Trainees λαμβάνουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & παροχές), που τους 
επικοινωνείται κατά την πρόταση συνεργασίας στο τέλος της διαδικασίας επιλογής.

8. Τι ακολουθεί μετά τους 12 μήνες του UP Graduate Program;
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και αμφίδρομη ανατροφοδότηση. Σκοπός 
του προγράμματος μας είναι η πιθανή ένταξη των Graduate Trainees σε μόνιμες θέσεις στην εταιρεία στον 
τομέα ειδίκευσης & ενδιαφέροντός τους.

9. Μπορώ να κάνω αίτηση αν δεν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου 
υποχρεώσεις;
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραίτητα ολοκληρώσει (ή να εξαιρούνται) 
από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

10. Μέχρι πότε μπορώ να στείλω την αίτηση συμμετοχής μου;
Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 5/4. 
Μη χάνεις χρόνο! Στείλε μας το βιογραφικό σου σήμερα, πατώντας ΕΔΩ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2062&company=titancemen



