
Προς κάθε ενδιαφερόμενο/η, 
 
Ελπίζουμε το μήνυμά μας να σας βρίσκει όλους/ες καλά και υγιείς, 
 
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το νέο μας πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης “She.Can.STEM”. 
 
Η ενίσχυση της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου δυναμικού και η προώθηση της ανάπτυξης και 
ανέλιξης των ατόμων χωρίς αποκλεισμούς βρίσκονται στο επίκεντρο του αξιακού χάρτη της Deloitte. 
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε το εν λόγω πρόγραμμα. Το STEM 
δεν έχει φύλο. Επομένως, θέτουμε σαν αποστολή μας να εμπνεύσουμε και να παρακινήσουμε 
περισσότερα κορίτσια να εντρυφήσουν στα πεδία STEM, να πάρουν τον έλεγχο και 
να  διαμορφώσουν το μέλλον τους. 
_______________________________________________________________ 
 
Σε ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα 
Μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, οι οποίες ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν 
επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς του STEM.  Συγκεκριμένα: 
 
  *  Δημόσια Λύκεια: 2ο έτος φοίτησης (16 ετών και άνω) 
  *  Ιδιωτικά Σχολεία: 5ο έτος φοίτησης (16 ετών και άνω) 
  *  Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας 
 
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
 
  *  Πρόγραμμα επί πληρωμή, με διάρκεια τριών εβδομάδων, το οποίο θα λάβει χώρα μεταξύ 4-22 
Ιουλίου 2022 
  *  Επαγγελματική εμπειρία στα τμήματα μας, τα οποία σχετίζονται με το STEM (συγκεκριμένα 
τμήματα ανάλογα με την τοποθεσία – Λευκωσία ή Λεμεσός) 
 
  *  Εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης 
  *  Συζητήσεις με τους/τις προσκεκλημένους/νες ομιλητές/τριες μας, καθώς και από το έμπειρο 
επαγγελματικό προσωπικό μας 
 
Οφέλη για συμμετέχουσες 
 
  *  Βιωματική εμπειρία, μέσα από την ενασχόληση με δουλειά από τον πραγματικό επιχειρηματικό 
κόσμο, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις μαθήτριες να εξετάσουν πιθανή καριέρα στο STEM. 
  *  Ενίσχυση αυτοπεποίθησης. 
  *  Ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών και τεχνικών δεξιοτήτων και ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας τους. 
  *  Εμπλουτισμός βιογραφικού. Η πρακτική άσκηση αποτελεί επιπρόσθετο προσόν, εφόσον η 
επιθυμία για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη, πέραν των σχολικών απαιτήσεων, αποδεικνύει 
περίτρανα τη δίψα για μάθηση. 
  *  Εξερεύνηση διαφορετικών επαγγελματικών επιλογών και ευκαιριών σταδιοδρομίας που παρέχει η 
Deloitte. 
  *  Άντληση έμπνευσης! 
 
Μάθετε περισσότερα 
 
·    Ανατρέξτε στη επισυνημμένη μπροσούρα για μια επισκόπηση του προγράμματος και της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. 
 
·    Επισκεφθείτε την 
σελίδα<https://www2.deloitte.com/cy/en/pages/careers/articles/shecanstemprogram.html> στον 
ιστότοπό μας 
 
·    Επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού<mailto:hrcy@deloitte.com> της Deloitte στην 
Κύπρο 
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Υποβολή αιτήσεων 
 
·    Οι ενδιαφερόμενες μαθήτριες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, με την αποστολή μιας 
Επιστολής Παρακίνησης/Ενδιαφέροντος στα ελληνικά ή αγγλικά (προφίλ, ενδιαφέροντα, λόγος 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακαδημαϊκή επίδοση, στοιχεία διαφοροποίησης από άλλες υποψήφιες) 
στο hrcy@deloitte.com<mailto:hrcy@deloitte.com>, αναφέροντας το όνομα του προγράμματος στο 
θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουνίου 2022. 
 
·    Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από τις μαθήτριες, θα παρέχουμε ένα Έντυπο 
Συγκατάθεσης, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από τον/την Γονέα / Νόμιμο/η Κηδεμόνα, με το 
οποίο θα παρέχεται η άδειά του/της για συμμετοχή της μαθήτριας στο πρόγραμμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης και η μαθήτρια έγινε δεκτή σε 
αυτό. 
 
·    Οι προκριθείσες μαθήτριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σύντομη συνέντευξη με 
επαγγελματίες της Deloitte, νοουμένου ότι εξασφαλίστηκε προηγουμένως το υπογεγραμμένο Έντυπο 
Συγκατάθεσης από τον/την Γονέα / Νόμιμο/η Κηδεμόνα 
 
Διαδώστε το! 
Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα, μαζί με την επισυνημμένη 
μπροσούρα, στις δικαιούχες μαθήτριες ή/και στους Γονείς/ Νόμιμους Κηδεμόνες αυτών ή/και στον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη που παρέχετε στις μαθήτριες που εξερευνούν 
τις μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους, καθώς και για την συνεργασία σας για την εξάλειψη των 
στερεοτύπων STEM! 
 
Με εκτίμηση, 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
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