
 
 

Εςπερίδα «Big Data in HR» 

ύλλογοσ Αποφοίτων HR Society 

 

O ςύλλογοσ αποφούτων του Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ Σπουδών ςτη Διούκηςη 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών, HR Society, ςτα 

πλαύςια των δρϊςεων του για τουσ φοιτητϋσ και αποφούτουσ του προγρϊμματοσ, 

διοργανώνει εκδόλωςη με θϋμα "Big Data in HR". 

 

Η εςπερύδα θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 12/11/2014, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., 

ςτο ξενοδοχεύο Radisson Blue, Park Hotel Athens. 

 
Στην εκδόλωςη αυτό οι ομιλητϋσ  θα μασ παρουςιϊςουν τα οφϋλη από την εφαρμογό 

των business analytics ςτο χώρο τησ διούκηςησ ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπόσ μασ 

εύναι να ςυζητηθεύ πωσ μπορεύ να δοθεύ λύςη ςε HR «προβλόματα» μϋςα από τη χρόςη 

των big data προςθϋτοντασ επιπλϋον αξύα ςτον ανθρώπινο παρϊγοντα. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη των ομιλιών, θα πραγματοποιηθεύ networking event. 

Προςαρμόζοντασ το γνωςτό ςε όλουσ “speed date”, ςτελϋχη και φοιτητϋσ θα 

ςχηματύςουν “speed pairs” για ανταλλαγό απόψεων και ςυμβουλών.  

 
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το πρόγραμμα και τουσ ομιλητϋσ τησ εκδόλωςησ 

μπορεύτε να βρεύτε παρακϊτω. 

 
Η ςυμμετοχό ςτην εκδόλωςη εύναι 5 ευρώ. Παρακαλεύςτε να δηλώςετε ςυμμετοχό ςτην 

εκδόλωςη ςτην ακόλουθη ηλεκτρονικό φόρμα μϋχρι τη Δευτϋρα 10 Νοεμβρύου, ώρα 

18:οο:  http://goo.gl/forms/B0m9Jf5gMW. 

 

Θα εύναι τιμό μασ να ςασ δούμε ςτην εςπερύδα μασ! 

 
Με εκτύμηςη, 

HR Society 

hr_society@aueb.gr 

 

http://goo.gl/forms/B0m9Jf5gMW
mailto:hr_society@aueb.gr


 

 

Πρόγραμμα Εςπερίδασ «Big Data in HR» 

 

18:00-18:15 Προσέλευση 

Εγγραφό ςτην εςπερύδα  

 

18:15-18:30 Χαιρετισμοί 

Κα Γεωργύου Ναντύν, Πρόεδροσ Συλλόγου HR Society 

 

Κοσ Νικολϊου Ιωϊννησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ Οργανωςιακόσ Συμπεριφορϊσ, 

Τμόμα Διοικητικόσ Επιςτόμησ & Τεχνολογύασ, Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών 

 

18:30-19:15 “IBM HR Analytics: A data-driven approach to building a smarter 

workforce” 

Κα Αργύτη Σοφύα, Mobile and Middleware Solutions Sales Specialist, IBM 

Κοσ Ξανθούλησ Παντελόσ, Software Solutions Team Leader, IBM 

 

19:15-19:30 Διάλειμμα 

Καφϋσ 

 

19:30 – 20:15 "Big Data Opportunities in Human Resources" 

Κοσ Rui Miguel Forte, Chief Data Scientist, Workable ΗR 

 

20:15-21:15 “Speed Pairs” 

Networking event 

  



 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΣΩΝ 

 

H Σοφύα Αργύτη εύναι επικεφαλόσ τησ ομϊδασ 

προώθηςησ επιχειρηςιακών λύςεων και προώόντων 

λογιςμικού “Bussiness Analytics" τησ εταιρεύασ ΙΒΜ, με 

ϋδρα την Αθόνα. Ξεκύνηςε τη ςυνεργαςύα τησ με την ΙΒΜ 

το 2011 ωσ τεχνικόσ προώθηςησ λύςεων λογιςμικού 

Business Analytics. Πρόςφατα ανϋλαβε τα ηνύα τησ ομϊδασ και εύναι υπεύθυνη 

για όλεσ τισ λύςεισ Business Analytics που προςφϋρει η IBM ςτην Ελλϊδα και 

την Κύπρο. Κύρια αποςτολό τησ εύναι να θεςπύςει ωσ απαραύτητη την υιοθϋτηςη 

προηγμϋνων τεχνικών Business Analytics ςτισ καθημερινϋσ πρακτικϋσ των 

επιχειρόςεων, μϋςα από την προώθηςη τεχνολογιών, ϋξυπνων λύςεων και 

διαδικαςιών μεταςχηματιςμού. Η Σοφύα Αργύτη εύναι απόφοιτοσ του τμόματοσ 

Διοικητικόσ Επιςτόμησ και Τεχνολογύασ του Οικονομικού Πανεπιςτημύου 

Αθηνών. 

 

Ο Παντελόσ Ξανθούλησ εύναι επικεφαλόσ τησ ομϊδασ 

προώθηςησ επιχειρηςιακών λύςεων λογιςμικού 

“Business Analytics, Collaboration and Industry 

Solutions” τησ εταιρεύασ ΙΒΜ, με ϋδρα την Αθόνα. 

Εργϊζεται ςτην ΙΒΜ από το 2007 ωσ υπεύθυνοσ 

προώθηςησ λύςεων λογιςμικού ςτην περιοχό των Collaboration Solutions. Ενώ 

τα τελευταύα 3 χρόνια εύναι υπό την ευθύνη και την επύβλεψό του όλο το 

χαρτοφυλϊκιο λύςεων “Business Analytics, Collaboration and Industry 

Solutions” τησ IBM, και η προώθηςό του ςτην Ελλϊδα και την Κύπρο. Ο Π. 

Ξανθούλησ εύναι κϊτοχοσ πτυχύου του Πληροφορικόσ και του μεταπτυχιακού 

Πληροφοριακών Συςτημϊτων του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών. 

 



 
 

Rui Miguel Forte was born in Athens on May 26th 1980 

to a Greek mother and a Portuguese father. At the 

age of 18, he left for the United Kingdom where he 

read Electrical and Electronic Engineering at 

Imperial College, London and received his Master of 

Engineering degree. Miguel has focused on software 

development and data analysis in various guises throughout his career. His 

work experience spans a diverse array of fields including medical informatics, 

digital marketing, educational technology and, more recently, HR technology. 

His area of expertise is in data science and more specifically in the fields of 

machine learning and natural language processing. Currently, he is the Lead 

Data Scientist at Workable, a rapidly growing SaaS company providing a 

comprehensive Applicant Tracking System for businesses around the globe. 

Outside of Workable, his current projects include studying part time for a PhD 

at the University of Edinburgh and teaching data science labs using 

technologies such as R and MongoDB at the Athens University of Economics 

and Business. He also is authoring a book titled "Mastering Predictive  

Analytics with R", slated for publication by Packt in 2015. 


