
APT Information Systems 

H APT Information Systems ειδικεύεται στον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας, με στόχο την κάλυψη 
των αναγκών ανάπτυξης εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων. 

• Ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού 
• Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης έργου 
• Ανάπτυξη συστημάτων Διαχείρισης εγγράφων  
• Ανάπτυξη Website & Application 
• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
• Υπηρεσίες συμμόρφωσης GDPR 

Η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμα, προηγμένα, ισχυρά και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα και 
παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Η εταιρεία εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της 
προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από την τεχνολογική 
εξέλιξη και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας. 

 

H apt ψάχνει: 
Η εταιρεία ψάχνει για ταλαντούχα άτομα, με όρεξη και ενθουσιασμό, που κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησής τους θα ενσωματωθούν στην ομάδα μας, θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό 
μας και θα συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και στην περάτωση του έργου μας. 

 

Οι ιδανικοί υποψήφιοι είναι όσοι : 

• Είναι τελειόφοιτοι Σχολής Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) 

• Διαθέτουν καλή έως άριστη γνώση SQL και σχεσιακών βάσεων. Γνώση Oracle/PlSQL θα 
μετρήσει θετικά. 

• Γνωρίζουν και έχουν εμπειρία σε HTML/CSS/Javascript/jQuery 

• Διαθέτουν καλή γνώση σε τουλάχιστον μία server side γλώσσα 
προγραμματισμού(PHP/Python/Java) 

• Μαθαίνουν και εγκληματίζονται γρήγορα σε οποιοδήποτε περιβάλλον 

• Έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

 

Τι χρειάζεται ένας υποψήφιος: 

• Να είναι μέλος μιας μικρής ομάδας με υψηλούς στόχους. 

• Να αναζητά τις καλύτερες λύσεις ακόμα και στα πιο εύκολα προβλήματα. 

• Να μπορεί να συντονίζει την εργασία του  

• Να μπορεί να περιηγηθεί εύκολα σε μία βάση δεδομένων  

• Να μπορεί να διαβάσει και να καλυτερεύσει υπάρχων κώδικα 

• Να σχεδιάζει και να αναλύει τις απαιτήσεις του έργου και να χτίζει την κατάλληλη δομή 

 

Τι προσφέρει η APT και τι θα αποκομίσει κάποιος από την πρακτική του: 

• Ένα μοντέρνο και άνετο περιβάλλον εργασίας. 

• Πρόσβαση σε διαφόρων ειδών πηγές για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

• Real-world εμπειρία σε παραγωγικά συστήματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά 
από εταιρείες και πελάτες 

• Γνώσεις πάνω στην ανάπτυξη πολύπλοκων και απαιτητικών συστημάτων 


