
        
 

  

        

Τη πξνβιέπεηε γηα ην κέιινλ ζαο;  Σηελ GE Healthcare, ην όξακά καο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο κε έλα εληειώο λέν ηξόπo: Εζηηάδνληαο ζηε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θάζε λόζνπ θαη ηελ πξόιεςή ηεο, 
αληί γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζή ηεο.  Βνεζώληαο ηνπο γηαηξνύο ζην λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα λα παξεκβαίλνπλ εγθαίξσο ζε ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο, ώζηε νη αζζελείο ηνπο λα έρνπλ κία πγηή 
δσή.   

Πηζηεύνπκε όηη κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ζην λα ζπκβεί απηό - θαη ζα ζέιακε λα είζα θη εζύ έλα κέξνο ηεο 
απνζηνιήο απηήο.  Ωο παγθόζκηνο εγέηεο, ε GE κπνξεί λα θέξεη ζε επαθή ηνπο θαιύηεξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 
επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ 
ζπλόξσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  Κάηη αμηνζεκείσην ζπκβαίλεη όηαλ θέξλεη ζε επαθή αλζξώπνπο πνπ 
νδεγνύληαη από ηελ αλάγθε ηνπο λα θάλνπλ ηε δηαθνξά – ηελ πξαγκαηνπνηνύλ. 

-- Your Life.  Your Career. Your Purpose.  Re-imagined -- 

                 Η GE Healthcare Ειιάδαο ςάρλεη γηα  

      ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ TEI 

    BUSINESS ADMINISTRATION 

Περιγραθή:  

Η ζέζε έρεη έδξα ζην Μαξνύζη, κπνξεί λα μεθηλήζεη κέζα ζηνλ Απξίιην 2012 θαη νη αξκνδηόηεηέο ηεο 
έρνπλ ώο εμήο :  

 Υπνζηήξημε νκάδαο ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο 

 Υπνζηήξημε δηαδηθαζίαο ηηκνιόγεζεο θαη πξνζθνξώλ πειαηώλ 
 Δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ζηνηρείωλ/πξνζθνξώλ ζηελ βάζε δεδνκέλωλ . Αλάιπζε 

απνηειεζκάηωλ ζε excel  

 Εθηέιεζε εξγαζηώλ νπνπ απαηηείηαη αθξίβεηα θαη εκπηζηνζύλε  

 Υπνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ ηνπ 
ηκήκαηνο ηερληθώλ 

 Δεκηνπξγία παξνπζηάζεωλ PowerPoint νπνπ επηθνηλωλνπληαη νη εμειίμεηο ηνπ ηκήκαηνο 

 Αλάπηπμε λέωλ δηαδηθαζηώλ θαη παξαθνινύζεζή ηνπο κε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα  

Απαιηούμενα προζόνηα:  

 Απνιπηήξην Λπθείνπ  

 Φνίηεζε ζε ΤΕΙ θαη δπλαηόηεηα έλαξμεο πξαθηηθήο αζθεζεο 

 Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο  

 Καιόο ρεηξηζκόο πξνγξακκάηωλ Word, Excel θαη Outlook  

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξόλνπ θαη ηθαλόηεηεο νξγάλωζεο 

 Δεμηόηεηεο επηθνηλωλίαο θαη νκαδηθόηεηαο, ηθαλόηεηεο ζωζηήο ηεξάξρεζεο ζεκάηωλ,            
δεκηνπξγία ιύζεωλ θαη ηήξεζε πξνζεζκηώλ 

 Αν ζας ενδιαθέρει ασηή η εσκαιρία,  

 παρακαλούμε ζηείληε ηο βιογραθικό ζας ζηο  

 yanna.triantafyllou@ge.com  

αναγράθονηας ζηο «θέμα» ηοσ email ηον κωδικό INTERN-BUSINESS 


