«Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ»: Ευκαιρία συνάντησης εργαζόμενων με επιχειρήσεις στη νέα εποχή
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To Σάββατο 7 Μαρτίου, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
διοργανώνει την πρώτη εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ», στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, στον Πειραιά, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Την εκδήλωση συντονίζει η
δημοσιογράφος, κυρία Πόπη Τσαπανίδου.

Ο σφυγμός της αγοράς εργασίας θα κτυπά δυνατά για οκτώ ώρες στα περίπτερα που θα
στηθούν στο ΣΕΦ φέρνοντας κοντά όσους αναζητούν εργασία με τους εργοδότες και τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν θέσεις εργασίας και αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό.

Οι «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΑΕΔ» δημιουργούν έναν κόμβο συνάντησης ,δίνοντας την ευκαιρία
στους ανέργους να μιλήσουν απευθείας με εργοδότες και εκπροσώπους εταιρειών.
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Η πρώτη αυτή ανοιχτή εκδήλωση αποτελεί απόδειξη ότι ο ΟΑΕΔ αλλάζει, επιδιώκοντας
αμεσότητα, εξωστρέφεια και πνεύμα ανανέωσης. Αφήνει έξω από τις πύλες του ΣΕΦ τις
υπηρεσιακές δομές και έρχεται κοντά με τους πολίτες.

Στην εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή 60 εταιρείες, οι εκπρόσωποι των οποίων θα
υποδεχτούν τους ενδιαφερόμενους στα περίπτερα που παραχωρεί ο ΟΑΕΔ και θα
διαθέτουν, συνολικά, περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας.
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ένα από τα σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναζητούντες εργασία είναι η προετοιμασία τους για
την κρίσιμη συνέντευξη καθώς και για τη σύνταξη βιογραφικού. Οι άνεργοι κάθε ηλικίας θα
έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης με εξειδικευμένα στελέχη
του ΟΑΕΔ τα οποία θα τους προσφέρουν ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ιδανικό
βιογραφικό και τη συνέντευξη ώστε να αναδείξουν όσο καλύτερα γίνεται το επαγγελματικό
τους προφίλ.
Οι « ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΑΕΔ» περιλαμβάνουν επίσης τη διοργάνωση Εργαστηρίων
Συμβουλευτικής από εξειδικευμένους συμβούλους Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Επιχειρηματικότητας, με μόνη προϋπόθεση τη δωρεάν προεγγραφή.

Η εξέλιξη θέλει διαρκή προσπάθεια. Στο επίκεντρο της Συμβουλευτικής δε θα βρίσκεται
μόνο το Επαγγελματικός Προσανατολισμός αλλά και ο Επαναπροσανατολισμός καθώς οι
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν την ανάγκη επανεκπαίδευσης των
εργαζόμενων και ευελιξίας στην αγορά εργασίας.

Άνεργοι και επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα Προγράμματα
Απασχόλησης & Αυτοαπασχόλησης ενώ παράλληλα στα περίπτερα του ΟΑΕΔ θα δίνονται
πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για τη μαθητεία ,την κατάρτιση και τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες ΟΑΕΔ.
Για όλους τους εργαζόμενους αλλά κυρίως για τη νέα γενιά, η αναζήτηση εργασίας δεν
περιορίζεται εντός των Ελληνικών συνόρων. Ολοι έχουν πλέον την ευκαιρία να
εξερευνήσουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσο του Δικτύου
Eures, που αποτελεί την επαγγελματική πύλη για την Ευρωπαϊκή κινητικότητα. Οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το δίκτυο, να μάθουν πώς να
δημιουργήσουν λογαριασμό και να αναρτήσουν το βιογραφικό τους on line.

Ο Οργανισμός βρίσκεται πάντα κοντά στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Στη διάρκεια της
εκδήλωσης θα δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους αυτών των ομάδων να ενημερωθούν
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για τις παροχές που δικαιούνται καθώς και για τα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης που είναι «ανοιχτά» σήμερα η θα ανοίξουν στο μέλλον.

Αφήνοντας στο παρελθόν τον εφιάλτη της ανεργίας που έφερε η κρίση, ατενίζουμε με
αισιοδοξία το πέρασμα στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο του «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ θα
διεξαχθεί συζήτηση, με θέμα «Ευκαιρίες απασχόλησης μετά την κρίση», στην οποία θα
συμμετάσχουν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο
Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και
ξεχωριστοί καλεσμένοι του «επιχειρείν» της χώρας που θα μεταφέρουν στο κοινό τις
πολύτιμες εμπειρίες τους.

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα.
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