ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Νίκος Πρατσίδης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος
της
Νοµικής Σχολής (Ν.Ο.Ε.) του Α.Π.Θ. µε εξειδίκευση
στη
∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων,
και
έχει
κάνει
µεταπτυχιακές σπουδές (MSc in Management) στο Brunel
University of West London, UK. Έχει σηµαντική επιµόρφωση σε
εξειδικευµένα θέµατα HR, και πολυετή εµπειρία σε διευθυντικές θέσεις στον
τοµέα του Ανθρώπινου ∆υναµικού, σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρίες
(Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Αµερικανική Γεωργική Σχολή, ΝΙΚΗ-Μαρινόπουλος,
Regency Casino-Thessaloniki (HYATT), Μπουτάρη Οινοποιητική). Είναι
έµπειρος εισηγητής σεµιναρίων, µε πιστοποίηση από το ΛΑΕΚ, και ειδικός
σε θέµατα Καριέρας και Επαγγελµατικής Ανάπτυξης. Είναι µέλος των
C.I.P.D., Σ.Σ.∆.Π., Ε.Ε.∆.Ε., ενεργό µέλος και τ.Πρόεδρος Π.Β.Ε. του
Σ.Σ.∆.Π. και συνεργάτης στο Παν. Μακεδονίας στο µεταπτυχιακό ΕΧΕ ΜΒΑ.
Μιλά Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Είναι παντρεµένος µε δύο
παιδιά.

Η peopleatworkhellas προσφέρει εξειδικευµένες Υπηρεσίες
Συµβουλευτικής
σε
όλο
το
φάσµα
της
διαδικασίας
συνταξιοδότησης. Τα στελέχη της peopleatworkhellas σας
προσφέρουν απαντήσεις στα ερωτήµατα σας, και ουσιαστικές
λύσεις στα θέµατα που σας προβληµατίζουν µε την
συνταξιοδότησή σας.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα K.Θεολογίδου

info@peopleatwork-hellas.gr, www.peopleatwork-hellas.gr

•

Νιώθετε
µπερδεµένοι
συνταξιοδότησης σας;

•

Θέλετε να ενηµερωθείτε για τη θεµελίωση
του δικαιώµατος συνταξιοδότησης σας,
καθώς και για το ύψος της εκτιµώµενης
σύνταξης;

•

Χρειάζεστε
διευκρινήσεις
σε
θέµατα
διαδοχικής
ασφάλισης,
εξαγοράς
πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, παλαιού
και νέου τρόπου συνταξιοδότησης;

•

Επιθυµείτε υποστήριξη και καθοδήγηση
στη διαδικασία συνταξιοδότησής σας;

στα

θέµατα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣTEITE ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣAΣ
ΕΓΚΑΙΡΑ !!!

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Καταµέτρηση ενσήµων και χρόνου υπηρεσίας.



Αποτύπωση γενικής ασφαλιστικής εικόνας.



∆υνατότητες εξαγοράς πλασµατικού χρόνου
υπηρεσίας



Αναλυτική
παρουσίαση
δεδοµένων
και
εναλλακτικών λύσεων, συζήτηση της τακτικής
που προτείνεται να ακολουθηθεί.



Γενικότερη καθοδήγηση και υποστήριξη του
ασφαλισµένου στη λήψη αποφάσεων προς
συνταξιοδότηση µε τις ευνοϊκότερες για
εκείνον συνθήκες.



Απάντηση σε όλα τα ερωτήµατά σας σε θέµατα
συνταξιοδότησης.

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ
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