Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να εργαστείτε σε μία άλλη χώρα;
Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να αναζητήσετε εργασία στο Βέλγιο και
συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της Φλάνδρας;
Αν ναι, αυτή η εκδήλωση είναι για εσάς!
Αν όχι, ίσως αλλάξετε γνώμη μετά τη συμμετοχή σας.
Δηλώστε συμμετοχή κι εξασφαλίστε θέση στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί παρουσία Φλαμανδών Συμβούλων EURES ειδικών επί της
αγοράς εργασίας των επαγγελμάτων μηχανικών.
Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία παρουσίαση:


των ευκαιριών απασχόλησής σας ως μηχανικοί στο Βέλγιο,



των συνθηκών διαβίωσης στο Βέλγιο,



ερωτήσεων – απαντήσεων

Το Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας κι ο Ο.Α.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Δίκτυο EURES
παρουσιάζουν την Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 σε αίθουσα
του κτιρίου Τ.Ε.Ε. ενημερωτική εκδήλωση
για τα μέλη του
Επιμελητηρίου με θέμα …

Work in Flanders
Εργασία στη Φλάνδρα Βελγίου

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
18:00 – 18:10 – Γενική εισαγωγή (EURES/OAED/VDAB)
18:10 – 18:20 – Γενική εισαγωγή στα σχήματα
οικονομικής ενίσχυσης επαγγελματικής κινητικότητας
π.χ. Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES (Your first
EURES job), Επανενεργοποίηση (Reactivate)
18:20 – 19:00 – Δουλεύοντας και ζώντας στη Φλάνδρα:
μία συνολική επισκόπηση της Βελγικής αγοράς εργασίας κι
εστίαση στις ελλείψεις της Φλαμανδικής Περιφέρειας.

Μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεων / μισθών /
εταιρειών , πώς να αναζητήσετε και πώς να υποβάλετε
αίτηση για εργασία, συμβουλές σύνταξης βιογραφικών,
διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων,
διαβίωση στη Φλάνδρα (κόστος ζωής, διαμονή κτλ.).
Εισαγωγή επί της ανοικτής ημερίδας εργασίας που θα
πραγματοποιηθεί το Μάιο παρουσία εργοδοτών.
19:00 – 19:30 – επαφές/ανταλλαγές/ερωτήσεις &
απαντήσεις

Προσοχή! Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις με τους Φλαμανδούς
εκπροσώπους θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα αλλά θα παρέχεται
υποστήριξη από Έλληνες εκπροσώπους του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες:
ΟΑΕΔ – Πάλλας Στέφανος (Σύμβουλος EURES)
Καλαμπάκας 128 – Τρίκαλα
Τηλ. : 2431039915
Email : gr01ea49@oaed.gr
Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας – Γραμματεία
2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος – Βόλος
Τηλ. : 2421026173
Email : tee_vol@tee.gr

