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ka-business.gr » Αρχή » Προφίλ  Αναζήτηση

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση»   στην
οποία συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής
Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ -
ΣΒΒΕ - ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ , προσκαλεί:    
:

Προφίλ

Από: ka-business.gr (12/02/2013)

Υποστήριξη νέων επιστημόνων για τη βελτίωση

της επαγγελματικής τους θέσης

 

 

απόφοιτους Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής, Μηχανικούς ή Πληροφορικούς

που θα ήθελαν να επεκτείνουν τις τρέχουσες επαγγελματικές τους
δραστηριότητες
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, και,
που σκέφτονται να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση

να συμμετέχουν  σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ή/και επέκτασης των

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να βρουν δουλειά στην τοπική αγορά

εργασίας.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1.       Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με την κατάθεση της

αίτησης και των δικαιολογητικών  γιατί οι θέσεις είναι μόνον δέκα (10).

2.       Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» θα καταρτίσει

όσους επιλεγούν, παρέχοντας εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ  ανά ώρα εκπαίδευσης

(5€/ώρα), θα συμβουλεύσει και θα υποστηρίξει με την εκπόνηση ΔΩΡΕΑΝ

επιχειρηματικού σχεδίου για την επέκταση των δραστηριοτήτων των νέων επιστημόνων.

3.       Τέλος, η Α.Σ. θα φέρει σε επαφή τους νέους επιστήμονες με τις επιχειρήσεις που

ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν  υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της

δραστηριότητας  αυτών. 
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Η PUMA φεύγει από την Ελλάδα »

Αρχίζει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ »

ΜΕΒΓΑΛ: Διαψεύδει τα περί άρθρου 99 »

Μπαίνουν οι υπογραφές με Αλβανία - Ιταλία για τον αγωγό TAP »

Στην Ελλάδα μεταφέρεται η έδρα της Ocean Rig »

Υποστήριξη νέων επιστημόνων για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους θέσης

»

Πουλήσαμε τον ελληνικό δορυφόρο για 208 εκατ. στους Άραβες »

Το εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ. ανοίγει και λειτουργεί στα χέρια των εργατών! »

Τρεις προσφορές κατατέθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την

12μηνη μίσθωση του Μακεδονία Παλλάς. »

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας με τις

Φιλιππίνες »

http://www.sbbe.gr/m2/topsa.asp

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες

 του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) (αρμόδια κα Χρύσα Πάνου, αριθμ. τηλ.

2310539817 εσωτ.210, e-mail: ch.panou@sbbe.gr).

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί

και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση

της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Μου αρέσει! Αρέσει σε 4 άτομα.

TweetTweet 0

Περισσότερα Προφίλ

περισσότερα Προφίλ »

13/02/2013

Μπαίνουν οι υπογραφές με Αλβανία - Ιταλία για τον

αγωγό TAP »

12/02/2013

Στην Ελλάδα μεταφέρεται η έδρα της Ocean Rig »

περισσότερα Προφίλ »

Τεχνολογία

14/02/2013

(video) Δείτε το έξυπνο ρολόι της Apple!! »

12/02/2013

Αλλαγές στο facebook! »

07/02/2013

Δέκα σημαντικά γεγονότα στη μετεξέλιξη του

Facebook »

30/01/2013

iPad 4 με μνήμη 128GB ανακοίνωσε η Apple »

28/01/2013

Νέο όπλο της αστυνομίας που θα εκτοξεύει σφαίρες
DNA »

περισσότερα Τεχνολογία »

Τέχνη

25/01/2012

(video) Δείτε το trailer των 84ων Όσκαρ »

25/01/2012

Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος σκηνοθέτης

Θόδωρος Αγγελόπουλος »

10/05/2011

ΚΘΒΕ: Ιδρύει την εναλλακτική σκηνή «Τα δικά μας

παιδιά» »

10/05/2011

Έκθεση «Leonardo da Vinci: εφευρέτης και

επιστήμονας» στη Θεσσαλονίκης έως τις αρχές

Ιουνίου 2011 στο πολυχώρο του ΜΥΛΟΥ. »

27/04/2011

Θέατρο: Φουρκέτα της Ελένης Γκασούκα »

περισσότερα Τέχνη »

Άποψη
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Bloomberg: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη

χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη »

06/07/2012

Η εξωστρέφεια στο επίκεντρο των προγραμματικών

δηλώσεων της Κυβέρνησης »

03/07/2012

«Χωρίς ανάπτυξη δεν οδηγεί πουθενά» »

02/07/2012

ΣΕΒΕ »

26/04/2011

Την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα οι ελεγκτές »

περισσότερα Άποψη »
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Πτυσσόμενα Κάγκελα
Viometaloumin.gr

Προστάτεψε το Χώρο σου από Διάρρηξη με Πτυσσόμενα Κάγκελα Ασφαλείας
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