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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδευτικό σεμινάριο της Randstad Hellas στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της
Απασχολησιμότητας» που υλοποιεί το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας υλοποιεί τη δράση «Ενίσχυση της
Απασχολησιμότητας», η οποία περιλαμβάνει ομαδικές και ατομικές εκπαιδευτικές
συναντήσεις εργασιακής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, με σκοπό την προετοιμασία
των υποψηφίων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, παρέχεται ενημέρωση εργασιακών φορέων και εργοδοτών για τη δυνατότητα
αναζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού που διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες.
Στις 25 Μαΐου 2022, στελέχη της Randstad Hellas, της κορυφαίας εταιρείας ανθρώπινου
δυναμικού παγκοσμίως, πραγματοποίησαν δίωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο, στους
ωφελούμενους του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας, με αντικείμενα τη σύνταξη
βιογραφικού και τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, παρέχοντας πρακτικές γνώσεις στους
συμμετέχοντες, για την εύρεση εργασίας.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος και να εξοικειωθούν με τις μεθόδους αναζήτησης εργασίας,
γνώσεις που θα αξιοποιήσουν στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον σύμβουλο
επαγγελματικής συμβουλευτικής του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, για την
κατάρτιση του ατομικού τους πλάνου ένταξης στην αγορά εργασίας.

Training Seminar by Randstad Hellas within the Job Counselling action
of MFC Athens
The “Job Counselling” action of the Multifunctional Center for Refugees in Athens aims in
preparing candidates for their smooth integration into the labor market and includes group
and individual training meetings and guidance.
In addition, information is provided to employers and working bodies about the
possibility of looking for personnel who has professional experience and skills.
On May 25, 2022, executives of Randstad Hellas, the world's leading human resources
company, conducted a two-hour training seminar for the beneficiaries of MFC Athens. The
seminar provided practical knowledge on CV writing and methods of searching for job
opportunities.
Specifically, the participants were trained in writing a CV and getting familiar with the job
search methods, knowledge that they will use in collaboration with the Employment
Advisor of MFC Athens, in order to prepare their individual plan for integration into the
labor market.
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