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Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ
Πάτρα

Ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων &
Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) τις «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ», οι
οποίες έχουν ως βασικό στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους
αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη
εταιρειών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό για την πλήρωση
των θέσεων εργασίας που διαθέτουν.
Η επιτυχία των εκδηλώσεων στηρίζεται στη συνεργασία του
Οργανισμού και ειδικά της ΜΕΜΜΕ με τον κόσμο του «επιχειρείν»
που διαρκώς διευρύνεται όπως αποτυπώνεται άλλωστε και στις
προηγούμενες δυο «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ».
Στην εκδήλωση που διοργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο
Porto Palace), συμμετείχαν συνολικά 28 εταιρείες που αναζητούσαν
υποψηφίους για 600 θέσεις εργασίας. Αν και μόλις είχαν
αυστηροποιηθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι πολίτες της πόλης
δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτά, η προσέλευση ήταν σημαντική.
Στην εκδήλωση της Αθήνας (Ξενοδοχείο Intercontinental)
συμμετείχαν 60 επιχειρήσεις με περισσότερες από 2.000 θέσεις
εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης που
δραστηριοποιούνται
στους
κλάδους
βιομηχανίας
τροφίμων,
μεταφορών-logistics,
πληροφορικής,
παροχής
ιατρικών
&
νοσηλευτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών
φύλαξης, τεχνικών/κατασκευών, διαφήμισης κ.α. Η συμμετοχή των
αναζητούντων εργασία ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων καθώς
επισκέφθηκαν την εκδήλωση σχεδόν 2.000 άτομα.
Η ΜΕΜΜΕ και τα στελέχη του ΟΑΕΔ που αναλαμβάνουν την κάθε
διοργάνωση, εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή σε χώρους που παρέχουν
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, καθώς και τα αντίστοιχα banner
desk με το λογότυπο που μας αποστέλλει κάθε εταιρεία.
Η εκδήλωση που σχεδιάζουμε για την Πάτρα θα διεξαχθεί στο
Ξενοδοχείο ASTIR, το Σάββατο 19 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις
18:00. Οι συναντήσεις των αναζητούντων εργασία με στελέχη των
εταιρειών θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με
ελεύθερη
είσοδο
και
χωρίς
προκαθορισμένο
ραντεβού.

Επίσης, εργασιακοί σύμβουλοι και στελέχη της Μονάδας
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) του
ΟΑΕΔ θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τις
δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού.
Μέσω των εκδηλώσεων αυτών ο ΟΑΕΔ εισέρχεται σε μια νέα εποχή,
στοχεύει σε ένα φιλικό και δυναμικό τρόπο διασύνδεσης των
επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό με τους πολίτες που
αναζητούν εργασία, ώστε να επιτελέσει το έργο του αποτελεσματικά
και να διευκολύνει του ανέργους να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η ανάπτυξη μιας σταθερής σχέσης
συνεργασίας με όλες τις διευθύνσεις προσωπικού (HR) των
επιχειρήσεων για την επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, διότι μέσω
αυτής μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για την επιτυχία των κοινών
μας στόχων.
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την επερχόμενη δράση μας
στην Πάτρα και ευελπιστούμε να συμμετάσχετε στην «Ημέρα
Καριέρας», ξεκινώντας ταυτόχρονα μια αμοιβαία επωφελή
συνεργασία με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων & Μεγάλων
Επιχειρήσεων του Οργανισμού.
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