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Ετοιμάσου για την “Ημέρα Καριέρας 2018” του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων!
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η “Ημέρα Καριέρας 2018” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο να διασυνδέσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά κα άλλων πανεπιστημίων και τους νέους εν γένει που διαμένουν στην
Ήπειρο με τον επιχειρηματικό και επιχειρησιακό κόσμο.
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, 10:30- 17:00 η “Ημέρα Καριέρας” είναι μια σημαντική
ΕΥΚΑΙΡΙΑ για:
• να πραγματοποιήσετε συνεντεύξεις - συζητήσεις με στελέχη επιχειρήσεων
• να διεκδικήσετε μια θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης
• να αντλήσετε ενημέρωση αναφορικά με την προοπτική απασχόλησης σε συγκεκριμένες εταιρείες
• να αντλήσετε ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις επαγγελματικών κλάδων που σας ενδιαφέρουν
• να συναντήσετε στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων διευρύνοντας το δίκτυο επαφών σας
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Παρακολούθησε και αξιοποίησε το “Career Talks”
Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα Ιωάννινα το
“Career Talks”, μια διαδραστική εκδήλωση που έχει ως στόχο να αναδείξει τα μη τυπικά μονοπάτια εργασίας και μάθησης μέσω εμπνευσμένων ομιλιών από νέους αλλά και πιο έμπειρους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και ερευνητές. Οι ψηφιακές θέσεις εργασίας, η κινητικότητα των νέων,
η δικτύωση, η σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας, οι νέοι τρόποι «έξυπνης» διαχείρισης
των σπουδών, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και οι ευκαιρίες που υπάρχουν αλλά δεν τις ξέρουμε θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης με στόχο να διευρυνθούν οι ορίζοντες όλων όσων
συμμετάσχουν!
Το «Career Talks» συνδιοργανώνει η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Euraxess Services Centre και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του project
ERA-Mobilcar.GR και της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη αλλά καλό θα ήταν να εξασφαλίσεις θέση καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση ήδη μεγάλη!

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και οδηγίες προετοιμασίας:

HTTP://CAREERDAY.DASTA.UOI.GR/
ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ

