Πότε; Πού; Πως;
Έναρξη:
15 Νοεμβρίου 2017—29 Ιανουαρίου 2018 (3 μήνες)
Μια συνάντηση διάρκειας 2 ωρών ανά εβδομάδα
Α Group
Δευτέρα 10:30-12:30
B Group
Τετάρτη 17:30-19:30

Σε συνεργασία με την
Μαυροματαίων 39, Αθήνα (απέναντι από τον Πανελλήνιο)



Το πρόγραμμα στηρίζεται σε πρακτικές μόνο προσεγγίσεις, με
workshop και βιωματικές ασκήσεις.



Προσκεκλημένοι θα είναι επαγγελματίες από διάφορους κλάδους, για να μας μεταφέρουν την εμπειρία και τις πραγματικές
ανάγκες στον κλάδο τους.



Ευκαιρία για πραγματική συνέντευξη με αληθινό feedback και
σχόλια από τον επαγγελματία HR.

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@ugrow.gr έως 15 Οκτωβρίου 2017
Για πληροφορίες καλέστε στο 210.8259321 ή 6977256487

www.ugrow.gr

UGROW
EMPLOYABILITY ACADEMY

Περιεχόμενο/ Ενότητες

ΓΙΝΕ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ
——————————————————————-

Στόχος της Ακαδημίας Απασχολησιμότητας είναι να μπορέσει το
άτομο να αναπτύξει και να ενισχύσει τα δυνατά του σημεία.
Να ανακαλύψει τις ανάγκες της αγοράς στην ειδικότητα του και να
επικεντρωθεί στο να αναπτύξει τα soft skills και τις επαγγελματικές
δεξιότητες που αναζητά η αγορά. Να βγει στην αγορά εργασίας
έχοντας χτίσει στο μέγιστο τα δυνατά του σημεία και έχοντας φτιάξει
όλα εκείνα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα. Ακόμα και εκείνοι που
αναζητούν να αλλάξουν καριέρα χρειάζονται να γνωρίζουν τα καινούρια χαρακτηριστικά που πρέπει να αναπτύξουν και να καταρτίσουν
ένα προσωπικό στρατηγικό πλάνο κινήσεων.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα που διεξήγαγε η Manpower
Group το 2017 το 59% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι
έχουν έλλειψη ταλέντων και δυσκολεύονται να βρουν τέτοιους υποψήφιους με αποτέλεσμα οι θέσεις να παραμένουν κενές. Οι επιχειρήσεις ανέφεραν την μεγαλύτερη έλλειψη ταλέντων που διαπιστώθηκε
από το 2007.
Για αυτό τον λόγο είναι ανάγκη να εκπαιδευτεί κανείς πέρα από τη
συμβατική εκπαίδευση & τα πτυχία, ώστε να αναπτύξει τα απαραίτητα Soft Skills του με τρόπο πρακτικό, ανταγωνιστικό και αυθεντικό.
Η μοναδική Ακαδημία για προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη και
προετοιμασία!

•

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικού προφίλ & Προφίλ
Απασχολησιμότητας - Evalion

•

Επεξεργασία δεδομένων ερωτηματολογίων και feedback

•

Workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων (decision making, time
management, προσαρομοστηκότητα, διαχείριση πιεστικών
καταστάσεων κ.α.)

•

Προσωπική ενδυνάμωση και προσήλωση στον στόχο

•

Ημερολόγιο Προσωπικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης

•

Group Career Coaching

•

Προσωπικό πλάνο καριέρας

•

Προετοιμασία για τη συνέντευξη: Personal Mock Interview &
αληθινό feedback (συνέντευξη με πραγματικό στέλεχος HR με
σκοπό τη γόνιμη ανατροφοδότηση)

•

Σύνταξη Δυναμικού Βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής

•

Τεχνικές εύρεσης εργασίας

