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ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο που απευθύνεται σε όσους
βρίσκονται εκτός εργασίας (στελέχη, νέους, φοιτητές) ή
σκέφτονται να αλλάξουν εργασία και επιθυµούν να
γνωρίσουν τις σηµερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας και
πως θα προετοιµασθούν κατάλληλα για να αναζητήσουν
αποτελεσµατικά την επόµενη θέση εργασίας.

Σεπτέµβριος

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, και όχι µόνο.

Σεπτέµβριος

Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο σε θέµατα καριέρας. Πόσο
σηµαντικό ρόλο παίζουν οι επιλογές κάθε στελέχους στην
καριέρα του, πως µπορεί να συνεισφέρει δυναµικά το κάθε
στέλεχος στην αναβάθµιση της καριέρας του.

Σεπτέµβριος
&
∆εκέµβριος

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Επαναλαµβάνεται το πετυχηµένο εξειδικευµένο σεµινάριο
της peopleatwork hellas, το οποίο εντοπίζει κι εστιάζει στα
σηµεία-κλειδιά που χαρακτηρίζουν µια αποτελεσµατική
συνέντευξη. Σηµεία προσοχής για τον «συνεντευξιαστή»
και τον «συνεντευξιαζόµενο». Σε ποιες λειτουργίες και
διαδικασίες χρησιµοποιείται η συνέντευξη ως εργαλείο
επικοινωνίας.

Οκτώβριος

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
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;

Οκτώβριος

Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ
ΟΜΑ∆ΩΝ

Ανάλυση του πλαισίου δηµιουργίας και λειτουργίας οµάδων
εργασίας, µε έµφαση στα σηµεία που ωθούν προς την
αποτελεσµατική λειτουργία τους. Ποια τα σηµεία προσοχής,
ποιες οι βέλτιστες πρακτικές, ποιες οι επιδράσεις στα άτοµα.
∆ιάκριση τυπικών και άτυπων οµάδων, καθώς και του ρόλου
της επικοινωνίας στη λειτουργία τους. Πως οι οµάδες
εργασίας συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότητα της
εταιρίας.

Οκτώβριος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUSINESS THEATRE

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Πάρε την υπόθεση της
καριέρας στα χέρια σου!
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ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Ξεκινώντας από την έννοια της ∆ιαπραγµάτευσης
αναλύεται µε παραδείγµατα η καθηµερινότητα των
διαπραγµατεύσεων στις επιχειρήσεις σε διάφορους τοµείς
(αγορές, συνδικαλιστικά, πωλήσεις κλπ). Συνηθισµένες
τακτικές και τεχνικές, win-win situations.

Νοέµβριος

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γνωριµία µε το σύνολο των εργασιών διαχείρισης
τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, που αποτελεί ογκώδη
και χρονοβόρα διαδικασία. Εργασικά θέµατα, διαχείρηση
αµοιβών και παροχών, υλοποίηση και διαχείρηση
θεµάτων
εκπαίδευσης,
κοινωικές
εκδηλώσεις,
προύπολογισµός
εργασιακού
κόστους,
άδειες,
ενηµέρωση φακέλλων προσωπικού.

Νοέµβριος

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ &
ΠΑΡΟΧΩΝ

Πόσο σηµαντικό ρόλο κατέχει σε µια συνεργασία το
«οικονοµικό πακέτο» (αµοιβή + παροχές) για κάθε
στέλεχος.
Ποιες οι ιδιαιτερότητες ανά γεωγραφική περιοχή;Ποιες οι
τάσεις στην αγορά, και ποιες οι βέλτιστες πρακτικές
σήµερα. Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο, µε αληθινά στοιχεία που

Νοέµβριος

πηγάζουν από την αγορά εργασίας.

Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο σε θέµατα καριέρας. Πόσο
σηµαντικό ρόλο παίζουν οι επιλογές κάθε στελέχους στην
καριέρα του, πως µπορεί να συνεισφέρει δυναµικά το
κάθε στέλεχος στην αναβάθµιση της καριέρας του.

∆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
βιωµατικής
προσέγγισης
του.
Γλώσσα
σώµατος,
εµφάνιση, χειρονοµίες. Σηµεία προσοχής και συχνά
λάθη. Αγαπηµένες προσεγγίσεις.

∆εκέµβριος

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

Η συνέχεια του σεµιναρίου της Συνέντευξης, όπου
αναλύεται σε βάθος µέχρι που φτάνει ο ρόλος της
Συνέντευξης στην επιλογή υποψηφίων, και ποιά άλλα
µέτρα
χρησιµοποιούνται
και
συνεισφέρουν
στη
διαδικασία
επιλογής.
Ανάλυση
εναλλακτικών
δυνατοτήτων στελέχωσης θέσεων, χωρίς πρόσληψη.

∆εκέµβριος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Πάρε την υπόθεση της
καριέρας στα χέρια σου!

Τα παραπάνω έχουν προγραµµατισθεί ως ανοιχτά σεµινάρια, µε συµµετοχή στελεχών
από διάφορες εταιρίες. Ολα τα σεµινάρια µπορούν να υλοποιηθούν και ως
ενδοεπιχειρησιακά, αποκλειστικά για τα στελέχη συγκεκριµένης εταιρίας, σε χώρο και
τόπο της επιλογής της.

