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Τι είναι και τι σου προσφέρει;



Consulting Academy powered by EY 

Η Consulting Academy απευθύνεται σε όλους τους νέους που 
ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον ευρύτερο 
κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting services).

Η EY Ελλάδος υλοποιεί το πρόγραμμα 
Consulting Academy, αξιοποιώντας τη 
μεγάλη εμπειρία της στον κλάδο των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε όλους 
τους κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Σκοπός της EY είναι η δημιουργία ενός 
καλύτερου εργασιακού κόσμου, 
παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για 
τους πελάτες της, τους ανθρώπους της 
και την κοινωνία, και οικοδομώντας 
εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, συνολικής 
διάρκειας 60 ωρών, προσφέρει 
ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση σε 
έναν συνδυασμό soft skills και γνώσεων 
που καλείται να διαθέτει και να εξελίσσει
ένας σύγχρονος σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
θα έχεις τη δυνατότητα πρακτικής 
εξάσκησης, δουλεύοντας σε ομάδες υπό 
την εκπαιδευτική καθοδήγηση 
εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων 
της EY Ελλάδος.
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60 ώρες
θεωρητικής 
και πρακτικής 
εκπαίδευσης  



Θεματικές Ενότητες
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Soft skills & Fundamentals Consultant Day-to-Day Consulting Real Cases

• Public Speaking & Visual 
Storytelling (Theory & Practice)

• Time Management & Multitasking

• Business Analysis: Strategic 
Planning, Systems, Models and 
Processes

• Business Process Modelling & Re-
engineering

• Project Management

• Leadership & Team Dynamics

• Change Management

• Opportunity building: Identifying Client Needs 
& Proposal Design 

• Client communication and relationship 
management

• Working compliantly and independently in 
Consulting

• Excel Business Use

• Learning how to learn: Building and 
inquisitive and curious mind

• Data Analysis Fundamentals

• Introduction to Consulting: What 
does a Consultant do? What is 
the Consulting Landscape etc.

• Technology/ IT Cases

• Cybersecurity

• Data & Analytics

• Supply Chain & Operations

• Digital & Experience Design

• Financial Statistics & Risk 
Management

• New Service Launch Case

• New Product Launch Case



Στόχος της Εκπαίδευσης
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Στόχος είναι, με τη λήξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, να έχεις μια ολοκληρωμένη 
γνώση για τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις 
που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον, και 
να έχεις αποκτήσει όλα τα χρήσιμα εφόδια και 
τις δεξιότητες που χρειάζεσαι ώστε να 
ξεκινήσεις άμεσα την καριέρα σου στον κλάδο 
της συμβουλευτικής.

Συμπληρωματικά, οι γνώσεις που θα 
αποκτήσεις για το ευρύ αντικείμενο της 
συμβουλευτικής, θα σου φανούν χρήσιμες 
στην αναζήτηση εργασίας και εκτός του 
συμβουλευτικού κλάδου, σε μεγάλες 
επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 



Εξετάσεις – Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων – Πιστοποίηση
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• Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την απόκτηση πιστοποίησης επιτυχούς παρακολούθησης, είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή σου στις τελικές γραπτές εξετάσεις, καθώς και στην ομαδική εργασία. Ο τελικός βαθμός 
υπολογίζεται σε κλίμακα 1 έως 10.

• Προκειμένου να ολοκληρώσεις επιτυχώς το πρόγραμμα, ο βαθμός σου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 στα 10. 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται: 

• Κατά 70% από τις γραπτές εξετάσεις, και 

• 30% από τον ομαδικό βαθμό του Consulting Case που θα αναλάβει η ομάδα σου

• Υποχρεωτική Παρακολούθηση Θεωρητικής Εκπαίδευσης: 60 ώρες. 
Δυνατότητα απουσίας: μέχρι 6 ώρες. 
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή 09:30-14:00, από τις 11/05/2022 έως 31/05/2022.

• Σημαντικό είναι ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα να δεσμεύσει ατομικό χρόνο για συμμετοχή στις ομαδικές εργασίες.

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα λάβεις: 

• Βεβαίωση Παρακολούθησης της Εκπαιδευτικής Ακαδημίας Consulting Academy powered by EY



Διεξαγωγή 
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Ημερομηνία Έναρξης:
11/05/2022

Ημερομηνία Λήξης:
31/05/2022

Συχνότητα μαθημάτων: 

Δευτέρα έως Παρασκευή 
20 ώρες/εβδομάδα

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί online

Κάνε την αίτησή σου τώρα, στο 

www.projectfuture.gr

http://www.projectfuture.gr/


EY | Building a better working world

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού 
κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, 
τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας 
εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές
ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την 
εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να 
μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών 
Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν 
καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα 
περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί 
να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη 
της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες 
αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global
Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια 
εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες 
αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και 
χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία 
περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο 
ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον 
οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com
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