
ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο για όσους βρίσκονται εκτός εργασίας (στελέχη,

νέους, φοιτητές) ή σκέφτονται να αλλάξουν εργασία και επιθυµούν να

γνωρίσουν τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά εργασίας και πως θα

προετοιµασθούν κατάλληλα για  τη διεκδίκηση της επόµενης θέσης.

Νοέµβριος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Πάρε την υπόθεση της 

καριέρας στα χέρια 

σου!

Φτιάξε το βιογραφικό σου σηµείωµα ως το προσωπικό σου διαφηµιστικό

φυλλάδιο, στηριγµένο στα δυντά σου σηµεία. Μάθε πως λειτουργεί η αγορά

εργασίας σήµερα, προσέγγισε σωστά τις εταιρίες και επικοινώνησε

αποτελεσµατικά την υποψηφιότητά σου

Νοέµβριος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΡΙΣΗΣ

Σε περίοδο ύφεσης, µιλάµε για παροχές και επίπεδα µισθών; Και όµως, οι

εταιρίες συνδιάζουν παροχές και αποδοχές για να κρατήσουν το εξειδιεµένο

προσωπικό τους ικανοποιηµένο.Ποιες οι ιδιαιτερότητες ανά γεωγραφική

περιοχή;Ποιες οι τάσεις στην αγορά, και ποιες οι βέλτιστες πρακτικές

σήµερα. Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο, µε αληθινά στοιχεία που πηγάζουν

από την αγορά εργασίας.

Νοέµβριος

BUSINESS THEATRE
Τα µυστικά της Αποτελεσµατικής Επικοινωνίας και της γοητευτικής εικόνας.

Ένα «ζωντανό» σεµινάριο, το οποίο µε τον βιωµατικό τρόπο υλοποίησης

του εµβαθύνει σε θέµατα µη λεκτικής επικοινωνίας, χρήσιµο για τα

στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Νοέµβριος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Πόσο αποτελεσµατικός είναι ο τρόπος αξιολόγησης της απόδοσης των

εργαζοµένων σε µία εταιρία; Πόσο χρήσιµα και αξιοποιήσιµα είναι τα

αποτελέσµατα της διαδικασίας; Μήπως χρειάζεται βελτίωση στον τρόπο

επικοινωνίας της διαδικασίας; Πώς επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη συµµετοχή

στη διαδικασία; Πως γίνεται η διαδικασία πιο αποτελεσµατική; 

∆εκέµβριος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Ένα πρωτότυπο σεµινάριο, το οποίο µας µυεί στις τεχνικές και τα µυστικά

των παρουσιάσεων, αξιοποιώντας τη θεατρική µας πλευρά, µέσα από τη

βιωµατική προσέγγιση του. Γλώσσα σώµατος, εµφάνιση, χειρονοµίες.

Σηµεία προσοχής και συχνά λάθη. Αγαπηµένες προσεγγίσεις.

∆εκέµβριος

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ          

σε περίοδο ύφεσης

Και όµως οι εταιρίες σήµερα προσλαµβάνουν στελέχη, αλλά µε πολύ

ιδιαίτερο τρόπο! Ανάλυση και εµβάθυνση στις σύγχρονες διαδικασίες

επιλογής και στελέχωσης, και στους παράγοντες που επηρεάζουν την

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας. Πως εντοπίζονται και πως πρέπει να

διαχειρίζεται η εταιρία τα «ταλέντα». Τρόποι ανεύρεσης και προσέλκυσης

κατάλληλων υποψηφίων µε εξειδικευµένες δεξιότητες. Αντιµετώπιση

δύσκολων καταστάσεων µε πλεονάζον προσωπικό. 

∆εκέµβριος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2013


