
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

• ∆υσκολεύεσαι να διεκδικήσεις δυναµικά τις θέσεις 

που σε ενδιαφέρουν ;  

 

• Στέλνεις σε εταιρίες το βιογραφικό σου σηµείωµα και 

δεν λαµβάνεις καθόλου απαντήσεις ; 

 

• Αναρωτιέσαι µήπως κάτι δεν έγινε σωστά στο 

βιογραφικό σου και στην επικοινωνία του; 

 

• Επιθυµείς καθοδήγηση στην επαγγελµατική σου 

καριέρα ;  

Νίκος Πρατσίδης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.  Είναι 
απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος  της Νοµικής Σχολής 
(Ν.Ο.Ε.) του Α.Π.Θ. µε  εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 

          και µε 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-S/M Μαρινόπουλος, 
Regency Casino-Thessaloniki (HYATT), Μπουτάρη Οινοποιητική). Είναι 
έµπειρος εισηγητής σεµιναρίων, µε πιστοποίηση από το ΛΑΕΚ, και ειδικός σε 
θέµατα Καριέρας και Επαγγελµατικής Ανάπτυξης. Είναι µέλος των C.I.P.D., 
Σ.Σ.∆.Π., Ε.Ε.∆.Ε., ενεργό µέλος και τ.Πρόεδρος Π.Β.Ε. του Σ.Σ.∆.Π. και 
συνεργάτης στο Παν. Μακεδονίας στο µεταπτυχιακό ΕΧΕ ΜΒΑ. Μιλά Αγγλικά, 
Γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Είναι παντρεµένος µε δύο παιδιά. 

 

   info@peopleatwork-hellas.gr, www.peopleatwork-hellas.gr 

 

ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!! 

Η peopleatwork hellas προσφέρει εξειδικευµένες outsourcing 
Υπηρεσίες σε όλο το φάσµα δραστηριοτήτων Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Αναλαµβάνει ολοκληρωµένα projects ή 
µεµονωµένες δραστηριότητες, προσαρµοσµένα στις  
απαιτήσεις κάθε εταιρίας. Τα στελέχη της σας προσφέρουν 
απαντήσεις στα ερωτήµατα σας, και ουσιαστικές λύσεις στα 
θέµατα που σας προβληµατίζουν µε την καριέρα σας.  
 
Είµαστε πρόθυµοι να σχεδιάσουµε µαζί, βήµα-βήµα, την δική 
σας καριέρα.   
 

 Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Κ Α Ρ Ι Ε Ρ Α Σ  

    ΓΓΓΓ ι α  Ν έ ο υ ς  

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Κατερίνα Θεολογίδου 
 



 

 

  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

1. ∆οµηµένη συζήτηση Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για νέους στο 
χώρο εργασίας, µε ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών τους. 

 
2. Συνεδρίες (3) -  συζήτηση µε κάθε υποψήφιο σχετικά µε τον 

καθορισµό του επαγγελµατικού προφίλ και της εξειδίκευσης, και την 
ενδεχόµενη ανάγκη για µεταπτυχιακές σπουδές ή επιµόρφωση. 

 
3. Ανάλυση στοιχείων χαρακτήρα και προσωπικότητας, µε εντοπισµό των 

των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και των στοιχείων συµπεριφοράς. 
 
4. Προαιρετική χρήση ψυχοµετρικού ΤΕΣΤ προσωπικότητας ή/και 

ικανοτήτων. 
 
5. Εντοπισµός των «δυνατών σηµείων» και των «σηµείων προς 

βελτίωση», που χαρακτηρίζουν τον κάθε υποψήφιο. 
 
6. Χάραξη στρατηγικής και πλάνου δράσεων, για την αναβάθµιση κι 

ενίσχυση των «σηµείων προς βελτίωση» που εντοπίστηκαν, αλλά και 
για ουσιαστική αξιοποίηση, προβολή και επικοινωνία των «δυνατών 
σηµείων». 

 
7. Συµβουλευτική και Καθοδήγηση στον τρόπο αναζήτησης εργασίας για 

καλύτερα αποτελέσµατα. Οδηγίες για οργάνωση και µεθοδικότητα 
στην προσπάθεια αυτή, καθώς και αναφορά στα σηµεία προσοχής  
κατά την επικοινωνία. 

 
8. Συµβουλευτική και Καθοδήγηση σε θέµατα συνεντεύξεων. Τι πρέπει να 

προσεχθεί, ποια προετοιµασία χρειάζεται.  
 
9. Συµβουλευτική και Καθοδήγηση γενικότερα σε θέµατα Στρατηγικής 

και ∆ιαχείρισης Καριέρας, σύµφωνα µε τις ιδίατερες ανάγκες του κάθε 
υποψήφιου. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ από την peopleatwork hellas 
 

√ Επαγγελµατικού επιπέδου Βιογραφικό Σηµείωµα 

 

√ Συνοδευτικές επιστολές, προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της αγοράς  
 
√ Επαγγελµατική Αξιολόγηση Υποψηφιότητας 
 
√ Πλάνο Βελτίωσης και προσωπικής Ανάπτυξης 
 
√ Σηµεία προσοχής στην αναζήτηση εργασίας 
 
√ Σηµεία προσοχής στη διαδικασία της συνέντευξης 
 
√ Σηµεία προσοχής στην αναβάθµιση του Βιογραφικού Σηµειώµατος 
 
√ Ανάλυση στοιχείων προσωπικότητας µέσω ψυχοµετρικού τεστ 

(προαιρετικά) 
 
√ Αρθρογραφία σε θέµατα αναζήτησης εργασίας & απασχόλησης 

 

 Σχεδίασε τα επόµενα επαγγελµατικά σου 

βήµατα 

 

 Εντόπισε τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες 

και βελτίωσε τα προσόντα σου 

 

 Κάνε προσωπική σου υπόθεση τη 

βελτίωση της υποψηφιότητας σου, µέσα 

από τον εµπλουτισµό συγκεκριµένων 

γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και επαγγελµατικών συµπεριφορών. 

 

 Συζήτησε την καριέρα σου µε ειδικούς !!! 


