πρόσκληση

11 & 12

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αθηναΐς Πολυχώρος Πολιτισμού | Aθήνα | 12:00 - 20:00

13

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς | Θεσσαλονίκη | 12:00 - 20:00
www.facebook.com/ekpaidefsi

www.ekpaidefsi.gr
Χορηγοί

Χορηγοί επικοινωνίας

Yπό την Αιγίδα

Η έκθεση της εκπαίδευσης
και της εργασίας σε Ελλάδα
και εξωτερικό!

Σπουδές μετά το Λύκειο, μεταπτυχιακά και MBA,
ξένες γλώσσες, επαγγελματική εκπαίδευση –
στην Έκθεση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2017, θα
μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι για να αποφασίσεις
σωστά!
Εκπρόσωποι από εκπαιδευτικά ιδρύματα από την
Ελλάδα και το εξωτερικό θα απαντήσουν σε όλα
τα ερωτήματα που έχεις για το εκπαιδευτικό και
το επαγγελματικό σου μέλλον!

Συμμετέχουν:
• Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από την Ελλάδα και το εξωτερικό • Δημόσιοι
Φορείς αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευσης & κατάρτισης • Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών • Ιδιωτικές σχολές • ΙΕΚ • ΚΕΚ • Κέντρα Ξένων
Γλωσσών • Κολέγια • Πιστοποίηση γνώσεων • Πρεσβείες ξένων χωρών
και μορφωτικά τμήματα • Σεμινάρια • Σχολές ηλεκτρονικών
υπολογιστών • Υπουργεία • Φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης και
κατάρτισης • Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης κ.α.

Από 12 διαφορετικές χώρες!
Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος,
Ολλανδία, Ρωσία.
H αναλυτική λίστα εκθετών στο

www.ekpaidefsi.gr

Βρες την εργασία
που επιθυμείς.

Ενημερώσου από έμπειρα στελέχη της αγοράς για:
• Tάσεις στην αγορά εργασίας
• Σπουδές και καριέρα σε περίοδο κρίσης
• Επαγγελματικό προσανατολισμό
• Μεταπτυχιακά και ΜΒΑ
• Επιχειρηματικότητα
Πάρε μέρος σε workshops για:
• Aναζήτηση εργασίας, βιογραφικό, συνέντευξη
• ΑΣΕΠ • Νεανική / Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
• Εξέλιξη καριέρας • Νetworking • Προσόντα
• Κατάρτιση

Σε συνεργασία με

Δωρεάν παροχή του CAREER GATE TEST K.17
για μαθητές λυκείου και φοιτητές.
Προσφορά της Employ.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα του Σταδιοδρομίου
- Job Festival στο www.ekpaidefsi.gr

Παραδώστε το παρόν συμπληρωμένο στη Γραμματεία της έκθεσης
κατά την άφιξή σας για να εξυπηρετηθείτε με προτεραιότητα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ονοματεπώνυμο: ..................................................................................................... Πόλη: ............................................
Τηλ.: ............................................................... e-mail:......................................................................................................

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σπουδές στην Ελλάδα

o

Σπουδές στο εξωτερικό o

Σπουδές μετά το Γυμνάσιο o

Άλλο o

Μεταπτυχιακά

o

Επαγγελματικά Σεμινάρια o

Ξένες γλώσσες

ΜΒΑ o

Σπουδές μετά το Λύκειο o

Σταδιοδρόμιο–Job Festival o

o

Τηλ: 210 92 21 254
Fax: 210 92 21 589
e-mail: info@ekpaidefsi.gr

www.ekpaidefsi.gr

