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Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  σας  προσκαλεί  να 
παρακολουθήσετε  την  ενημερωτική  εκδήλωση  που 
διοργανώνει:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «International Job Hunting 
Techniques for Young 
Professionals»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΩΡΑ

Δευτέρα 14 Μαΐου και ώρα 13:00 – 16:00

ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αγγλική

ΧΩΡΟΣ Αίθουσα  Διδασκαλίας  Α1,  του  Τμήματος 
Βιομηχανικής  Πληροφορικής  (κάτω από την  εστία 
Φ3, στο πάρκινγκ)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Τακτικές για αναζήτηση επαγγελματικών 
ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο
 Βιογραφικό-πως να ξεχωρίσετε από το 

πλήθος
 Η διαδικασία της συνέντευξης
 Οι τελευταίες μέρες στην Ελλάδα-πλήρης 

προετοιμασία για μετακόμιση
 Οι πρώτες 100 ημέρες στο εξωτερικό-πως 

να συνηθίσετε το νέο περιβάλλον
 Σχεδιασμός καριέρας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ -ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ,
Άγιος Λουκάς, ΤΚ 65404 Καβάλα
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Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε τελειόφοιτους και  
απόφοιτους του  ΤΕΙ  Καβάλας  και  σκοπός  της  είναι  η 
προετοιμασία τους για την εύρεση της πρώτης θέσης εργασίας 
αλλά  και  τους  τρόπους  αναζήτησης  θέσεων  εργασίας  στο 
εξωτερικό.

Οι  συμμετέχοντες  θα  βοηθηθούν  στο  να  κατανοήσουν  τους 
βασικούς  «κανόνες»  της  διεθνούς  αγοράς  εργασίας,  τους 
παράγοντες που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς σε σχέση με 
άλλους υποψηφίους, τις τεχνικές που θα τους ξεχωρίσουν και 
την «οπτική» των εταιρειών/μελλοντικών εργοδοτών τους.

Πρόκειται  για  μία  διαδραστική  εκδήλωση/σεμινάριο     όπου  οι 
συμμετέχοντες,  μέσα  από  το  περιεχόμενο  της  συζήτησης  θα 
διαμορφώσουν  σε  μεγάλο  ποσοστό  και  την  πορεία  της 
εκδήλωσης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Στείλτε συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής έως την 

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 
στο e-mail: gd@teikav.edu.gr ή στο Γραφείο Διασύνδεσης καθημερινά

Για την εκδήλωση «International Job Hunting techniques for Young 
Professionals», 14/5/2012

ΟΝΟΜΑ :
ΕΠΙΘΕΤΟ :
ΤΜΗΜΑ :
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
(ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ)

:

ΚΙΝΗΤΟ :
E-MAIL :

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης 
τηλ. 2510-462204

Σημείωση
Θα δοθεί έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης
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σε όσους συμμετέχουν καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
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