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Από: ReGeneration <info@regeneration.gr>

Θέμα: ������OPEN CALL | Ανοιχτές αιτήσεις για νέo ReGeneration Academy

Αγαπητοί/ες συνεργάτες καλημέρα και καλή εβδομάδα,

Ελπίζουμε να είστε καλά!���� 

Συνεχίζουμε δυναμικά και με χαρά σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για το ReGeneration Academy for
Digital Acceleration | Data Science Lab 3 powered by TITAN έχουν ήδη ανοίξει!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται
να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου. 

����������������Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών/8
εβδομάδων (24 Απριλίου-15 Ιουνίου) σε βασικές και προηγμένες αρχές και τεχνικές της Επιστήμης
των Δεδομένων (Data Science), σε συνδυασμό με την απαραίτητη γνώση της Επιχειρηματικής
Ευφυΐας (Business Intelligence). 

Σας παροτρύνουμε να προωθήσετε το κάλεσμα για αιτήσεις στο δίκτυο των φοιτητών και
αποφοίτων σας ώστε να ενημερωθούν για αυτή τη μοναδική ευκαιρία.
---------------------------------------------------------

���Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει εξειδικευμένους/ες επαγγελματίες
προσφέροντάς τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους/τις καταστήσουν ανταγωνιστικούς/ες ώστε να
διεκδικήσουν θέσεις εργασίας, όπως Data Scientist, Data Science Manager, Data Science Consultant,
Machine Learning Engineer.

• Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη θα βρεις εδώ.
• Προϋποθέσεις Συμμετοχής μπορείς να δεις εδώ.
• Deadline αιτήσεων: 31/03/2023 14:00
• Κατάθεση αιτήσεων:  https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να δείτε εδώ, ενώ
μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του ReGeneration στο info@regeneration.gr.
----------------------------------------------------

Σχετικά με το ReGeneration

To ReGeneration είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και
εκπαίδευσης που απευθύνεται σε ταλαντούχους/ες νέους/ες πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων που
ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και να ξεχωρίσουν στην Ελλάδα!
Σήμερα, μέσω του ReGeneration περισσότεροι από 3200 νέοι/ες πτυχιούχοι έχουν κάνει το επόμενο

������OPEN CALL | Ανοιχτές αιτήσεις για νέo ReGeneration Academy https://webmail.duth.gr/imp/view.php?view_token=EoZkTelF1Xgy...

1 από 2 14/3/2023, 9:15 π.μ.

0009730466

https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/
https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/
https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/
https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/
https://codehub.gr/courses/titan-data-science-lab-3/
https://codehub.gr/courses/titan-data-science-lab-3/
https://www.regeneration.gr/terms-and-conditions/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-data-science-lab-3-titan/
https://www.regeneration.gr/terms-and-conditions/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-data-science-lab-3-titan/
https://www.regeneration.gr/terms-and-conditions/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-data-science-lab-3-titan/
https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/
https://www.regeneration.gr/regen-academy/rada-science-lab-3-powered-by-titan/
https://www.regeneration.gr/regen-academy/#academies_link
https://www.regeneration.gr/regen-academy/#academies_link
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=info%40regeneration.gr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=info%40regeneration.gr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


επαγγελματικό τους βήμα σε περισσότερες από 2000 εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.regeneration.gr,
κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Instagram, το LinkedIn και το TikTok.

Παραμένουμε στη διάθεσή σου, για οτιδήποτε χρειαστείς!����

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του ReGeneration

 Stay Connected

Instagram LinkedIn Twitter Facebook TikTok

Any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the non-profit civil partnership. This e-mail, including any
attachments, is confidential and intended solely for the use of the entity or individual to whom it is addressed. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately
by reply and delete it permanently. Unless you are the intended recipient you may not use, disclose, copy or distribute this e-mail or any attachments for any purpose. Dissemination,
distribution, copying or other use of this message is strictly prohibited. The content of this e-mail and/or any files transmitted with it may be subject to professional privilege or
copyright. In such a case the content may not be copied, adapted, distributed or transmitted without the advance consent of the copyright owner.

Global Shapers Athens Hub implements the latest commercially available anti-virus software. However, it does not represent or warrant to recipients that this e-mail and files
attached hereto are free from viruses, worms or other web threats. These files are provided and may be used solely under recipient’s own responsibility against such potential threat.
We cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this e-mail or attachments.

Thank you for your cooperation. Please e-mail to info@regeneration.gr if you need assistance.
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