
 

Προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2017.  

Υποβολή αίτησης συμμετοχής! 

Για τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια προετοιμασίας ενόψει της εκδήλωσης των 
Ημερών Καριέρας ΟΠΑ 2017, μπορείτε να υποβάλετε τώρα την αίτηση σας για 
συμμετοχή! 

Η πρώτη εισήγηση αφορά στη μεθοδολογία σύνταξης του βιογραφικού 
σημειώματος! 

Η κα Ψημίτη Ειρήνη, Senior Manager @ KPMG θα μας προετοιμάσει ενόψει της 
εκδήλωσης και θα μας δώσει συμβουλές και tips για ένα σωστό και πετυχημένο 
βιογραφικό σημείωμα.  

Έχετε λίγες ώρες μόλις για να δηλώσετε συμμετοχή στην ενότητα Α’!  

Όποιος / α επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή για το σεμινάριο της Τρίτης ή και για τα 
δύο επόμενα σεμινάρια που ακολουθούν Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα, 
παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ (210 8203 819 
και 825) ή να μας προωθήσει την αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
career@aueb.gr 

Περιμένουμε να σας δούμε όλες και όλους εκεί! 

 

Περιγραφή Σεμιναρίων  

Προπαρασκευαστικά σεμινάρια ενόψει των Ημερών Καριέρας περιλαμβάνουν την 

προετοιμασία και ένταξη όλων των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά 



εργασίας. Μαζί μας θα μάθετε για τη βελτίωση των τεχνικών σύνταξης του 

βιογραφικού σημειώματος. Επιπλέον, θα σας εισάγουμε στην συνέντευξη επιλογής 

προσωπικού.  Χρήσιμες πληροφορίες από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της 

Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού των επιχειρήσεων μεταφέρουν τις εμπειρίες 

τους από την διαδικασία της αξιολόγησης και προσέλκυσης προσωπικού. Τα 

σεμινάρια έχουν διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα.  

 
 

Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΟΠΑ – ACE in  

 

Ημερομηνία Τίτλος Ενότητας Υπεύθυνος Ενότητας Εισηγητές 

Α’ Ενότητα 
Τρίτη 25 
Απριλίου 

(ώρα 
διεξαγωγής: 

16.00 - 18.00) 

 
Προετοιμασία 
Βιογραφικού 
σημειώματος 

 
Κούκης Βίκτωρας, 

Σύμβουλος Γραφείου 
Διασύνδεσης ΟΠΑ 

 
Ψημίτη Ειρήνη, 

Senior Manager, 
People Services Advisory 

KPMG 

Β’ Ενότητα 
Τετάρτη 26 

Απριλίου 
(ώρα 

διεξαγωγής: 
16.00 - 18.00) 

 
Ο ρόλος του 
βιογραφικού 

σημειώματος και 
της συνέντευξης 
γνωριμίας στις 

Ημέρες Καριέρας. 

 
Παναγιωτίδου Αγγελική, 

Σύμβουλος Γραφείου 
Διασύνδεσης ΟΠΑ 

 
Παναγιωτίδου Αγγελική, 

Γραφείο Διασύνδεσης 
Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης ΟΠΑ 

 
Γ’ Ενότητα 
Πέμπτη 27 
Απριλίου 

(ώρα 
διεξαγωγής: 

16.00 –18.00) 

 
Η συνέντευξη 

στην διαδικασία 
επιλογής 

προσωπικού. 

 
Κούκης Βίκτωρας, 

Σύμβουλος Γραφείου 
Διασύνδεσης ΟΠΑ 

 
Μπλίκα Εύη 

Resourcing & Talent 
Consultant Resourcing & 

Talent, Vodafone 

 


