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Πληροφορίες για το σεµινάριο

Χρόνος ∆ιεξαγωγής:

Τετάρτη 19/03/2014  και Πέµπτη 20/03/2014 
Ώρες 16:00-20:00

Τόπος: 

∆ωδεκανήσου 21, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Κόστος συµµετοχής:

Εταιρίες 160 € (συµπ. ΦΠΑ 23%)

Ιδιώτες 120 €

Φοιτητές 100 €

Άνεργοι 80€

∆ηλώσεις Συµµετοχής:

Τηλ.: 2310-51.18.18
Φαξ : 2310-51.74.94, 
e-mail: info@peopleatwork-hellas.gr

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Σε στελέχη του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού που

οργανώνουν ή υλοποιούν τη διαδικασία επιλογής

προσωπικού.

• Σε στελέχη που βρίσκονται σε θέσεις Προϊσταµένου

και συµµετέχουν έµµεσα ή άµεσα στη διαδικασία

επιλογής στελεχών.

• Σε εργαζόµενους και νέους στην αγορά εργασίας που

επιθυµούν την απόκτηση γνώσης και την εµβάθυνση

στο αντικείµενο αυτό.

Με τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο, οι συµµετέχοντες

1. Κατανοούν τους τρόπους ανεύρεσης και

αποτελεσµατικής προσέλκυσης κατάλληλων

υποψηφίων προς κάλυψη εξειδικευµένων θέσεων

ή/και σπάνιων ειδικοτήτων.

2. Εµπλέκονται ενεργά στην καταγραφή, ανάλυση και

εµβάθυνση των εναλλακτικών ενεργειών της

διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, 

και των παραγόντων που επηρεάζουν την

αποτελεσµατικότητα στη διαδικασία.

3. Επισηµαίνουν τους τρόπους εντοπισµού, 

προσέγγισης και αποτελεσµατικής διαχειρίζεται των

«ταλέντων».

4. Εξοικειώνονται στους τρόπους αντιµετώπισης

δύσκολων καταστάσεων µε πλεονάζον προσωπικό. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για το ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

της peopleatwork hellas

Εισηγητής: Νίκος Πρατσίδης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού
Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του
Α.Π.Θ., µε εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση
των 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 µέλος
των C.I.P.D., Ε.Ε.∆.Ε., ενεργός µέλος και
τ.πρόεδρος Π.Β.Ε. του Σ.Σ.∆.Π. Είναι έµπειρος
εισηγητής σεµιναρίων, µε πιστοποίηση από το
ΛΑΕΚ, συνεργάτης στο Παν. Μακεδονίας στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ΜΒΑ.  Μιλά Αγγλικά, 
Γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Είναι
παντρεµένος µε δύο παιδιά.

Περιορισµένος Αριθµός συµµετεχόντων!

∆ηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας.

Σε περίπτωση συµµετοχής 2 ή περισσότερων ατόµων από
την ίδια εταιρία/ οργανισµό παρέχεται έκπτωση.
Ρωτήστε µας σχετικά!


