ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για το ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
της peopleatwork hellas

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Πάρε την υπόθεση της καριέρας στα χέρια σου!
σου!
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., ενεργό µέλος και
τ.πρόεδρος Π.Β.Ε. του Σ.Σ.∆.Π. (Σ∆Α∆Ε). Είναι
έµπειρος εισηγητής σεµιναρίων, µε πιστοποίηση
από το ΛΑΕΚ, συνεργάτης του Παν. Μακεδονίας.
Μιλά Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Eίναι παντρεµένος µε δύο παιδιά.

Με τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο, οι συµµετέχοντες
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Πληροφορίες για το σεµινάριο

Λαµβάνουν συµβουλές καθοδήγησης σε θέµατα
συνεντεύξεων, αναζήτησης εργασίας, επαγγελµατικής
ανάπτυξης και σχεδιασµού καριέρας.
Εξειδικεύονται στους τρόπους µε τους οποίους
εντοπίζονται τα επαγγελµατικά τους προσόντα, και
αναδεικνύονται µέσα από το βιογραφικό σηµείωµα.
Αποκτούν γνώση πάνω σε θέµατα διαχείρισης
καριέρας, και αντιλαµβάνονται το σηµαντικό ρόλο που
παίζουν οι επιλογές τους στην καριέρα τους.
Συνειδητοποιούν πως µπορεί να συνεισφέρει δυναµικά
το κάθε στέλεχος στην αναβάθµιση της καριέρας του.
Επισηµαίνουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τα
«λιγότερο δυνατά σηµεία» τους.
Μαθαίνουν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά τα
δυνατά τους σηµεία.
Χαράζουν στρατηγική και πλάνο δράσεων για την
ενίσχυση της υποψηφιότητας τους για την περαιτέρω
ανάπτυξη της επαγγελµατικής τους καριέρας.

Χρόνος ∆ιεξαγωγής:

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τρίτη 25/09/2012 και Τετάρτη 26/09/2012
Ώρες 17:00 – 21:00

• Σε στελέχη εκτός εργασίας που αναζητούν τη δυναµική

Τόπος:

επάνοδό τους στην αγορά.

∆ωδεκανήσου 21, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Κόστος συµµετοχής:
Εταιρίες € 160 (συµπ. ΦΠΑ 23%),
Ιδιώτες € 120
Φοιτητές € 100

• Σε νέα στελέχη, απόφοιτους / φοιτητές που αναζητούν
απασχόληση και επιδιώκουν την είσοδό τους στην αγορά
εργασίας.
• Σε στελέχη που επιδιώκουν την επαγγελµατική τους
ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη στην καριέρα τους.
• Σε

∆ηλώσεις Συµµετοχής:

στελέχη

που

προσβλέπουν

σε

ενίσχυση

υποψηφιότητάς τους.

Μέχρι την Παρασκευή 21/09/2012
Τηλ.: 2310-51.18.18
Φαξ : 2310-51.74.94,
e-mail: info@peopleatwork-hellas.gr

Περιορισµένος Αριθµός συµµετεχόντων!
∆ηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας.

της

