Μετά την αποφοίτηση τι; Μια καριέρα στο κέντρο της Ευρώπης είναι δυνατήΐ
* γράφει η Εβίτα Αγαλιανού

Οι σπουδές δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσης, αλλά κυρίως η απόκτηση δεξιοτήτων. Ως
απόφοιτοι του τμήματος Marketing και Επικοινωνίας, μπορούμε να ανταποκριθούμε επάξια
σε πολλά διαφορετικά καθήκοντα, ακόμα και στους πιο απαιτητικούς χώρους εργασίας.
Ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είναι
η ικανότητα να επικοινωνώ αποτελεσματικά τα κατάλληλα μηνύματα στα ανάλογα κοινά. Οι
υποχρεωτικές παρουσιάσεις και η ομιλία σε δημόσιο χώρο μου έδωσαν ένα πολύ
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Να ξέρεις τι να πεις, πώς να
το πεις και πως να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κάθε κοινού σου αμείωτο ακόμα και στις
πιο τεχνικές συζητήσεις.
Μετά το πέρας των προπτυχιακών μου σπουδών το 2006, ακολούθησα το ερευνητικό
μεταπτυχιακό σε Μέσα και Επικοινωνία που προσφέρεται στο London School of
Economics. Η εξειδίκευσή μου στην πολιτική επικοινωνία και σε επικοινωνία σε κρίσεις, με
οδήγησε στην πρακτική άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Για σχεδόν ένα χρόνο, η καθημερινότητα μου ήταν η εσωτερική ενημέρωση
σχετικά με την επικαιρότητα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2009: Αλλαγή πλεύσης... Το ενδιαφέρον μου στρέφεται στην αναπτυξιακή πολιτική.
Επόμενος σταθμός το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δράσεις του στην Ελλάδα. Κοινωνική πολιτική, πολιτική
απασχόλησης και εκπαιδευτική πολιτική οι μεγάλες προτεραιότητες στην Ελλάδα της
κρίσης. Για έξι χρόνια ασχολούμαι με την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών και τη
διαχείριση των δράσεων του Ταμείου. Μια εμπειρία καθοριστική, που με φέρνει αντιμέτωπη
με την ανάγκη προώθησης νέων λύσεων στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας,
όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, με την προώθηση της οποίας ασχολούμαι ενεργά
όλα αυτά τα χρόνια.
Με το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2007-13, αποφασίζω να κάνω το επόμενο
βήμα, να εστιάσω περισσότερο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Αποδέχομαι την
πρόταση να εργαστώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στη
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως χειριστής των
περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και την ανάπτυξη των
κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Οι δράσεις που υποστηρίζουμε, μέσω του

ΕΤΠΑ, κυμαίνονται από την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την προώθηση του
ψηφιακού περιβάλλοντος, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις εκπαιδευτικές
υποδομές αλλά και υποδομές υγείας. Ο στόχος: η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Εάν ενδιαφέρεσαι για μια εναλλακτική επιλογή σταδιοδρομίας στους Ευρωπαϊκούς
Θεσμούς, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο: evitaaaalianou@amail.com .

