ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για το ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
της peopleatwork hellas

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
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, ΝΙΚΗΜαρινόπουλος, 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.

Πληροφορίες για το σεµινάριο
Χρόνος ∆ιεξαγωγής:

Με τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο, οι συµµετέχοντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Αποκτούν την απαραίτητη γνώση για τη συνέντευξη,
ως εργαλείο επικοινωνίας
Ενηµερώνονται για τα είδη της συνέντευξης και το
που εφαρµόζεται το κάθε είδος
Εξοικειώνονται µε τις παραµέτρους που επηρεάζουν
την αποτελεσµατικότητα της συνέντευξης
Ξεδιαλύνουν τον µύθο πως «Όλοι γνωρίζουν πώς να
κάνουν αποτελεσµατικά µια συνέντευξη»
Αντιλαµβάνονται τις αδυναµίες της συνέντευξης ως
µοναδικού εργαλείου στην επιλογή προσωπικού
Εξασκούνται στην οργάνωση και υλοποίηση
αποτελεσµατικών συνεντεύξεων µέσω Role Playing,
αναπτύσσοντας τις δεξιότητες τους.
Καθίστανται έτοιµοι να διεκδικήσουν δυναµικά µια
ζηλευτή θέση εργασίας!

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
• Σε στελέχη HR ή line managers που συµµετέχουν σε

Τρίτη

12/06/2012

ΜΕΡΟΣ 1ο

Τετάρτη

13/06/2012

ΜΕΡΟΣ 2ο

Ώρες

17:00 – 21:00

συνεντεύξεις για τη διαδικασία επιλογής,
• Σε

στελέχη

που

εµπλέκονται στη

διαδικασία

της

Αξιολόγησης εργαζοµένων,
• Σε εργαζόµενους, νέους στην αγορά εργασίας και

Τόπος:

ανέργους που επιθυµούν την απόκτηση γνώσης για την

∆ωδεκανήσου 21, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη

αποτελεσµατική διεκδίκηση µιας θέσης εργασίας!

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

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

Περιορισµένος Αριθµός συµµετεχόντων!
∆ηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας.

