
 

 

 برنامه

Career4all مشاغل نمایشگاه  

 فرصت های شغیل و چالش های جدید در شمال یونان را دریابید و کار پیدا کنید 

 

2021سپتمب   23 پنجشنبه   

54640تسالونییک ، Vassileos Georgiouآدرس: خیایان  محوطه ساختمان شهرداری،   

(https://goo.gl/maps/eGC4qYJzrF5Fniqx6) 

  چند  کاری  محیط  یک  اولیه  اصول  :اول  بخش  
 

 فرهنگ

10:00-11:00 
یونان  کار  بازار  در  پناهندگان  ادغام  دورنمای  – کار  محیط  در  تنوع  :کارها  و  کسب  ویژه  جلسه   

 SolidarityNow،  یونان  شمال  در  ر کا  و  کسب  های  برنامه  ارشد  مدیر  شغیل،  مشاور  شناس،  جامعه  :Mary Asvesta  
 

11:00-11:30 
 خوشامدگوی  

 
تجارت  دورنمای  :کار  دنیای   :دوم  بخش   

SolidarityNow،  یونان  شمال  در  کار  و  کسب  های  برنامه  ارشد  مدیر  شغیل،  مشاور  شناس،  جامعه  :Mary Asvesta: مدیر 

11:30-12:00 
ساز  و  ساخت  بخش  در  شغیل  های  فرصت  :اول  جلسه   

اجرای   مدیر  Maria Angeliki Toliمهندس معمار   Christodoulos Tolis   

12:00-12:30 
کاریای   بنگاههای  طریق  از  شغل  کردن  پیا  :دوم  جلسه   

اطمینان  کاریای   بنگاه  نماینده   Fotini Koupatsiari  

 
  درباره  الزم  اطالعات  و  اولیه  های  مهارت  :سوم  بخش 

 
یونان  در  کار  یافت    چگونگ  

   Actionaid Hellasمعاون بخش کسب و کار  Maria Grammatikopoulouاداره کننده 

12:30-13:30 
 جلسه سوم: ارتباطات شغیل و حقوق کاری 

  Maria Koufopoulou وکیل 

13:30-14:30 
کار  جستجوی  روشهای  :اول  کارگاه   

Skywalker.grمشاور فروش    Evi Dergiade 

14:30-15:30 

 برای مصاحبه شغیل 
ی

 کارگاه دوم: آمادگ
Maria Grammatikopoulou   معاون بخش کسب و کارActionaid Hellas     

 
Actionaid Hellasکسب و کار    

احت  15:30-16:00   استر

 
پناهندگان  نگاه  از  کاری  ادغام  :چهار  بخش   

   IOMمعاونت همکاریهای شغیل در برنامه هلیوس    Sofia Botsfariاداره کننده 

16:00-17:00 

 جلسه ویژه پناهندگان: تجربه های شغیل پناهندگان در بازار کار یونان
کان هلیوس برنامه مشت   

Sofia Botsfari معاونت همکاریهای شغیل در برنامه هلیوس IOM   
لباس  و  منسوجات صنعت در شغیل ادغام و ها مهارت ارتقای :سوم کارگاه   

پناهندگان جهای   البراتوار ، اجتمایع معاونت همکار شغیل، مشاور   Angeliki Gavriella Sampsonidou  

https://goo.gl/maps/eGC4qYJzrF5Fniqx6


 

 

17:00-18:00  

 مالحظات پایان   18:00-18:30

 

کت  نمایندگان  :پنجم  بخش   مصاحبه  - ها  شر  

11:30-18:30  
یونان در کار به مند عالقه پناهندگان و پناهجویان پذیرای 18:30 تا 11:30 ساعت از ها کمپای   نمایندگان جلسات، و کارگاهها موازات به  

دهند انچام  شغیل مصاحبه آنان با تا یود خواهند  
 

جم  چهار،  تا  یک  های  بخش  در  و  مراسم  بازگشای   طول  در  :مهم  یادداشت  س  در  ردو ا و  فارس  فرانسه،  انگلییس،  های  زبان  به  مت  جمان  .بود  خواهد  دست  داشت  خواهند  حضور  نت    مهمانان  گفتگوی  هنگام  مت   

ی ویروس کرونا انتشار از تا گرفت خواهد انجام دولت طضواب رعایت با مراسم شود جلوگببر  


