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Εκπαιδευτικό εμινάριο για την Αγορά Εργαςίασ:
Σελευταίεσ τάςεισ βιογραφικοφ ςημειώματοσ και επιτυχημζνησ ςυνζντευξησ
Ο Όμιλοσ Unesco Αμαρουςίου ςασ προςκαλεί
ςε ςεμινάριο με κζμα τισ τελευταίεσ τάςεισ του
βιογραφικοφ
ςημειώματοσ
και
τησ
επιτυχημζνησ ςυνζντευξησ, διάρκειασ δφο
ωρϊν, που κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ
30/09/2015 και ϊρα 17:45, ςτα γραφεία του
Ομίλου μασ, Βας. Γεωργίου 2-4, Μαροφςι,
Πλατεία Ηλεκτρικοφ τακμοφ.
Κςωσ ςιμερα, περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά
ςτο παρελκόν, να κρίνεται αναγκαία θ ςωςτι
προετοιμαςία κάκε ενδιαφερόμενου για
αναηιτθςθ εργαςίασ, είτε αυτόσ είναι άνεργοσ
είτε νεοειςερχόμενοσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ζνα
από τα καίρια λάκθ, που κάνουν οι
ενδιαφερόμενοι είναι πωσ δε δίνουν τθν
απαραίτθτθ ζμφαςθ ςτο κομμάτι, που αφορά
τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία τουσ για εφςτοχθ αναηιτθςθ εργαςίασ.
Σο βιογραφικό είναι μερικζσ ςελίδεσ, που κα ταξιδζψει μακριά ςου και κα ςε διαφθμίςει
ζτςι ϊςτε μζςα ςε λίγα λεπτά να ςε κρίνει κάποιοσ για να ςου δϊςει είτε μια κζςθ εργαςίασ
είτε τθν ευκαιρία να τθ διεκδικιςεισ μζςα από μια ςυνζντευξθ.
το ςεμινάριο κα αναφερκοφμε:
 ςτισ νζεσ τάςεισ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων
 ςτθ ςθμαςία τθσ ςυνοδευτικισ επιςτολισ
 ςτα είδθ ςυνεντεφξεων
 ςτο χειριςμό "δφςκολων" ερωτιςεων
 ςτο LinkedIn
Ομιλιτρια:
Κατερίνα Dearing, Chartered Psychologist (BPS), Οικογενειακι Θεραπεφτρια (E.F.T.A.),
MA Ψυχολογία τθσ Εκπαίδευςθσ (ΙΟΕ Παν. Λονδίνου)
Σο ςεμινάριο δεν ζχει οικονομικι επιβάρυνςθ.
Λόγω περιοριςμζνων κζςεων, επιβεβαιϊςτε τθ ςυμμετοχι ςασ μζχρι τθ Δευτζρα 28/09/2015,
είτε ςτο e-mail: info@unesco.gr είτε ςτα τθλζφωνα: 210-6147002 & 212-1000-250.
Η Πρόεδροσ
Ιωάννα Παπανικολάου - Πουςπουρίκα
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