
 

 
 

 

 جدول أعمال 

  Career4Allالمهنة يوم 

 !واجه التحديات وفرص العمل في شمال اليونان واطلب وظيفة

 2021سبتمبر  23الخميس  

  ) A '1  ،Vassileos Georgiou Ave. ، ) https://goo.gl/maps/eGC4qYJzrF5Fniqx6Thessaloniki 546 40 :مدينة سالونيك ، العنوان  لمبنى البلديةخارجية  الساحة  ال

  

 المبادئ األساسية لبيئة عمل متعددة الثقافات   : 1الجزء أ   

10:30-11:00 
 آفاق اندماج الالجئين في سوق العمل المحلي  -تنوع مكان العمل  جلسة خاصة :

 SolidarityNowالسيدة. ميري أسفيستا ، مستشارة علم االجتماع والتوظيف ، رئيسة برامج التوظيف في شمال اليونان ، 
 

   كلمة تحية 11:00-11:30

  
   العمللشركات ومؤسسات عالم العمل من خالل ا   : 2الجزء أ 

 SolidarityNow، مستشارة توظيف ، رئيسة برامج التوظيف في شمال اليونان  -عالمة اجتماع ري أسفيستا ،  يم .التنسيق: السيدة

11:30-12:00 

 

 الجلسة األولى: فرص العمل في صناعة البناء 

 ة معماري ةمدير العمليات ، السيدة ماريا أنجيال تولي ، مهندس السيد . خريستودولوس توليس ،
 

12:00-12:30 
 الجلسة الثانية: البحث عن عمل من خالل وكاالت التوظيف 

 Job Trustشركة  ةالسيدة. فوتيني كوباتسياري ، ممثل 
 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=el&tl=ar&u=https://goo.gl/maps/eGC4qYJzrF5Fniqx6


 

 
 

  
 المهارات والمعلومات األساسية للتقدم لوظيفة في اليونان  : 3الجزء أ 

 Actionaid Hellasالتنسيق : السيدة. ماريا غراماتيكوبولو ، منسقة برامج التوظيف ، أكشنيد هيالس  

12:30-13:30 
 عالقات وحقوق العمل  :الجلسة الثالثة 

  INE GSEE، محامية ماريا كوفوبولو ،  .السيدة

13:30-14:30 
 تقنيات البحث عن عمل   العمل األولى:ورشة 

 Skywalker.gr، مستشارة مبيعات ،   إيفي دريرغيادي .السيدة
 

14:30-15:30 
 لة ورشة العمل الثانية: التحضير للمقاب

 ActionAid Hellasالسيدة. ماريا غراماتيكوبولو ، منسقة برامج التوظيف ، 
 

 إستراحة  فترة  16:00 - 15:30

  

 : االندماج العملي من وجهة نظر الالجئين  4الجزء أ 

 ΙΟΜالتنسيق : السيدة. صوفيا بوتسفاري ، مساعدة تنسيق قسم التوظيف ، برنامج هيليوس ، المنظمة الدولية للهجرة 

  

16:00-17:00 

 مهنية لالجئين في سوق العمل اليوناني   خبراتتجارب جلسة خاصة لالجئين: 

 IOM  المنظمة الدولية للهجرة -المستفيدون من الحماية الدولية ، المستفيدون من برنامج هيليوس 

 IOM  التوظيف في برنامج هيليوس ، المنظمة الدولية للهجرة قسم صوفيا بوتسفاري ، مساعدة تنسيق  .السيدة

  

17:00-18:00 
  الثالثة: تنمية المهارات والتكامل الوظيفي في قطاع النسيج والمالبسورشة العمل 

   ، معمل الالجئين المتكامل  NAOMIأنجيليكي جافرييال سامبسونيدو ، عالمة اجتماع ، مستشارة مهنية ، منسقة القسم االجتماعي ، .السيدة

 نشاطات الحدث استكمال  30 :18:00-18



 

 
 

 

  

 
 

 إجراء المقابالت   -الجزء ب: أكشاك األعمال 

والتي   18:00إلى الساعة  11:30سيتم استضافة الشركات من الساعة  ، Career4Allالوظيفي  المهنة يومإلى جانب ورش العمل والعروض التقديمية في   11:30-18:30

 ستجري مقابالت مع طالبي اللجوء والالجئين المهتمين بالعمل في شمال اليونان. 
 
  

سيتم توفير ترجمة فورية باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية والفارسية واألردو في الوقت نفسه، سيكون هناك    الحدث،من  أ خالل الجلسة االفتتاحية والجزء  :مالحظة مهمة

  .مترجمون فوريون في الحدث سيكونون قادرين على دعم التواصل اللغوي للحاضرين

 

  .Covid-19 كورونا  وفقًا للقواعد واإلجراءات المعمول بها المتعلقة بوباء  نشاطات الحدثسيتم تنفيذ 

 

 

 

 


