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Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου
[Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος]

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων «Mellon» είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη και παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας, με προτεραιότητα τους ανέργους. Σε πρώτη φάση, υλοποιείται πιλοτικά σε
δήμους της Περιφέρειας Αττικής και δομείται σε (1) ανοικτά σεμινάρια ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων και (2) εντατικούς εξατομικευμένους κύκλους, ειδικά προσαρμοσμένους στις
ανάγκες, φιλοδοξίες και στόχους των συμμετεχόντων.

ηµέρες
εισηγητές
θεµατικές

24
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Επαγγελµατική Κατάρτιση
Microsoft Oﬃce
Βιογραφικό - Συνέντευξη Εργασία
Τεχνικές Πωλήσεων

12 και 13 Μαΐου 2016
Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος)
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής (υποχρεωτική)
Διαδικτυακά συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής ΕΔΩ
Τηλεφωνικά στο 210 8312868 (Δήμητρα Λαμπροπούλου, Υπεύθυνη Υποστήριξης Mellon)
Μέσα σε δύο ημέρες, τέσσερις εισηγητές θα μεταφέρουν δωρεάν γνώση, σε τρεις θεματικές
ενότητες που είναι χρήσιμες για όλους μας.

www.mellon-accelerator.eu
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Επαγγελµατική Κατάρτιση στη χρήση του Microsoft Oﬃce
Σε αυτό σεμινάριο θα μάθετε εύκολα και γρήγορα τη βασική μεθοδολογία γραφής και
διαμόρφωσης κειμένου, τη δημιουργία και χρήση εργαλείων όπως τους πίνακες
δεδομένων, την εκτέλεση υπολογισμών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από
βάσεις δεδομένων, τον τρόπο ασύγχρονης και απομακρυσμένης επικοινωνίας
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και τη διαδικασία δημιουργίας μίας
παρουσίασης με απλά βήματα. Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 ενότητες (Α'& Β'), η
παρακολούθηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και
χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
Ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας και ποιες είναι οι
καλύτερες μέθοδοι αναζήτησης εργασίας; Στο ερώτημα αυτό απαντούν στελέχη της
Adecco. Πρόκειται για το μεγαλύτερο οργανισμό παγκοσμίως στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Θα σας εξηγήσουν επίσης, πώς δημιουργείται η
επαγγελματική ταυτότητα, τον καλύτερο τρόπο σύνταξης βιογραφικού
σημειώματος, πώς θα προετοιμαστείτε σωστά για μία συνέντευξη εργασίας και πώς γίνεται
η αξιολόγηση των υποψηφίων.

Τεχνικές Πωλήσεων - Από τη Θεωρία στην Πράξη
Σε αυτό το σεμινάριο θα ασχοληθούμε με τη βασική θεωρία των πωλήσεων αλλά θα
περάσουμε και στους τρεις αλληλένδετους κρίκους της διαδικασίας πώλησης: ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝ - ΠΩΛΗΤΗΣ. Αφού ξεκινήσουμε με την κατανόηση και την ανάδειξη των
αναγκών του πελάτη, με το χτίσιμο της εικόνας του προϊόντος, την εκμετάλλευση των
δυνατών μας σημείων και των δεξιοτήτων μας ως πωλητές, στη συνέχεια θα περάσουμε
στην οργάνωση του πελατολογίου μας και του τομέα ευθύνης μας μαθαίνοντας να
χρησιμοποιούμε χρήσιμα εργαλεία στη δουλειά μας. Θα μάθουμε τα βήματα της διαδικασίας
της πώλησης και θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε επιτυχημένες πωλήσεις και να
επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

www.mellon-accelerator.eu
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Πέµπτη 12 Μαΐου 2016

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
9:00 - 9:30 Προσέλευση - Εγγραφές
9:30 - 11:00 Δημιουργία Επαγγελματικής Ταυτότητας - Σύνταξη Βιογραφικού
11:00 - 11:30 Διάλειμμα
11:30 - 13:00 Προετοιμασία Συνέντευξης - Αξιολόγηση Υποψηφίων
13:00 - 13:30 Διάλειμμα
13:30 - 15:00 Τεχνικές Πωλήσεων
15:00 - 15:30 Διάλειμμα
15:30 - 17:00 Τεχνικές Πωλήσεων (συνέχεια)

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Επαγγελματική Κατάρτιση στη χρήση Microsoft Oﬃce
9:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 14:30
14:30 - 15:00

Προσέλευση - Εγγραφές
Microsoft Word
Διάλειμμα
Microsoft Excel
Διάλειμμα
Microsoft Excel (συνέχεια)
Microsoft PowerPoint

*Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, θα προσφέρεται καφές και ελαφρύ γεύμα (σάντουιτς)

www.mellon-accelerator.eu
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σύντοµη

παρουσίαση
εισηγητών

Τους ευχαριστούµε θερµά για την εθελοντική τους προσφορά!

Γιώργος ΔΡΟΓΓΟΥΔΗΣ
Σεμινάριο Επαγγελματική Κατάρτιση στη χρήση Microsoft Oﬃce
Επαγγελματίας εκπαιδευτής της Microsoft και πιστοποιημένος
εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 15.000 στελέχη,
σε πάνω από 600 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς.
Ασχολείται με την παραγωγή οικονομικών αναλύσεων και επιχειρησιακών
προβλέψεων, ενώ έχει υπάρξει σύμβουλος επιχειρήσεων με περισσότερα
από 17 έτη εμπειρίας σε ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης
οικονομικών στοιχείων.
Είναι Senior Manager στην εταιρεία Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. η οποία
έχει στο ιστορικό της τουλάχιστον 40 ευρωπαϊκά έργα, τα περισσότερα
αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση με έμφαση στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Πόπη Οικονομοπούλου
Σεμινάριο Τεχνικές Πωλήσεων
Η Πόπη Οικονομοπούλου είναι απόφοιτος Φαρμακευτικής Αθηνών,
κάτοχος MBA από το Hellenic American University και Diploma in Personal
and Executive Coaching από το Kingstown University και σύντομα θα έχει
την πιστοποίηση Lean 6 Sigma Black Belt.
Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία σε φαρμακείο και από το 2007
εργάζεται στην φαρμακευτική εταιρεία Novartis Hellas. Ξεκίνησε ως
επιστημονικός συνεργάτης και από το 2010 είναι περιφερική διευθύντρια
πωλήσεων. Είχε την ευκαιρία να ηγηθεί σε πολλές διαφορετικές ομάδες, σε
διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες και περιοχές με πολύ καλά
αποτελέσματα. Από το 2015 είναι internal certiﬁed trainer σε managers και
internal certiﬁed mentor από την Deloitte UK.
Έχει σχεδιάσει και πραγματοποιήσει διάφορα σεμινάρια τόσο εντός
εταιρείας, όσο και εθελοντικά σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και είναι
mentor στο Job Pairs.
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Χάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Σεμινάριο Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
Ο Χάρης Κωνσταντινίδης είναι Διευθυντής του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου
Προσωπικού & του Τμήματος Επαγγελματικής Μετάβασης του ομίλου Adecco
στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού στην
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Διαθέτει δώδεκα (12) έτη εργασιακής
εμπειρίας στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού
και των πωλήσεων. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου Adecco το 2007
έχοντας σημαντική πορεία στον τομέα της προσέλκυσης και επιλογής
υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και στις υπηρεσίες Επαγγελματικής
Μετάβασης και στήριξης & διαχείρισης αλλαγής, όντας πιστοποιημένος
σύμβουλος καριέρας. Επιπρόσθετα, μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Γεωργία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Σεμινάριο Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχει ολοκληρώσει
εξάμηνη εκπαίδευση στο συντονισμό σχολών γονέων από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Σχολών Γονέων όπου και απέκτησε το 2002 δίπλωμα εκπαιδευτήσυντονιστή σχολών γονέων. Ολοκλήρωσε την τετραετή της εκπαίδευση
στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας
και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, στη διάρκεια της οποίας έχει εκπονήσει
αρκετές εργασίες με ιδιαίτερο τομέα ενασχόλησης τις Αγχώδεις Διαταραχές.
Από το 2008 εργάζεται στην εταιρία Adecco HR, έχοντας αναλάβει ρόλους
που σχετίζονται τόσο με την εύρεση και επιλογή προσωπικού όσο και την
επαγγελματική καθοδήγηση. Στο παρελθόν, διετέλεσε οργανωτική
υπεύθυνη του «Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων» και του «Κύκλου
Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία» στο
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, εργάστηκε ως
ερευνήτρια σε Εταιρεία Κοινωνικών Ερευνών και συνεργάστηκε με το
Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος, έχει διατελέσει Επιστημονική
Συνεργάτιδα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, απασχολούμενη στο Α.Τ.
Αχαρνών ως ψυχολόγος και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε
αστυνομικό προσωπικό, κρατουμένους και πολίτες.

Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων
Αχαρνών 335, 111 45 | Αθήνα
Υπεύθυνη Υποστήριξης: Δήμητρα Λαμπροπούλου
T 210 83 12 868 | Ε info@mellon-accelerator.eu | W www.mellon-accelerator.eu | www.knowl.gr
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. knowl και χρηματοδοτείται 100% από ιδιωτικούς πόρους.
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