ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΣΞΓΜΔ ΣΗ ΜΕΣΑΦΡΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
6 Απριλίοσ 2016, 10:00 - 18:00
Αμυιθέατρο βορώνος, Σμήμα Ιστορίας

Η Παλειιήληα Έλωζε Δπαγγεικαηηώλ Μεηαθξαζηώλ Πηπρηνύρωλ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ (ΠΔΔΜΠΙΠ) θαη ην Τκήκα Ξέλωλ Γιωζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ KARIERA.GR,
δηνξγαλώλνπλ εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Θα δνζνύλ ζπκβνπιέο
γηα ηελ θαηάξηηζε βηνγξαθηθνύ, ηε ρξήζε ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ LinkedIn γηα ηελ
εύξεζε εξγαζίαο, ζπκβνπιέο γηα ζπλεληεύμεηο θαη κηα εηθόλα ηεο επξύηεξεο
γιωζζηθήο αγνξάο. Θα ζπδεηεζνύλ, επίζεο, νη πξννπηηθέο απαζρόιεζεο θαηά ηε
κεηάβαζε από ηα έδξαλα ζηε κεηαθξαζηηθή αγνξά.
Δηζεγήηξηεο/Δηζεγεηέο:





Γήκεηξα Σηαθπιηά, Πξόεδξνο ΠΔΔΜΠΙΠ
Κιενπάηξα Διαηνηξηβηάξε, Δπηθεθαιήο Δπηηξνπήο Δθδειώζεωλ ΠΔΔΜΠΙΠ
Κωλζηαληίλα Γξεγνξίνπ, Hiring Solutions Manager, kariera.gr
Σπύξνο Μπαιέζηαο, Μέινο ΓΣ ΠΔΔΜΠΙΠ

Τν πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο δηακνξθώλεηαη ωο εμήο:

► 10:00-10:45
Δηζαγωγή ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη ηηο κεηαθξαζηηθέο επαγγεικαηηθέο
δεμηόηεηεο
➦Γήκεηξα Σηαθπιηά & Σπύξνο Μπαιέζηαο, ΠΔΔΜΠΙΠ

► 11:15-13:00
Σπκβνπιέο γηα βηνγξαθηθό, ζπλέληεπμε θαη αλαδήηεζε εξγαζίαο
➦Κωλζηαληίλα Γξεγνξίνπ, Hiring Solutions Manager, kariera.gr

► 13:00-14:00
Γηάιεηκκα

► 14:00-15:45 - 1ν Μέξνο

Σπδήηεζε κε βάζε ηηο καξηπξίεο πηπρηνύρωλ κεηαθξαζηώλ
-Ιαηξηθή κεηάθξαζε
-Ννκηθή κεηάθξαζε
-Δξγαζία ζε ππεξεζία δεκνζίνπ
-Δξγαζία ζηα επξωπαϊθά όξγαλα

► 16:00-18:00 - 2ν Μέξνο
-Ιδηωηηθό γξαθείν/εηαηξεία
-Υπνηηηιηζκόο
-Βηληενπαηρλίδηα
-Project management
-Λνγνηερληθή κεηάθξαζε
➦Γήκεηξα Σηαθπιηά & Κιενπάηξα Διαηνηξηβηάξε, ΠΔΔΜΠΙΠ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΕΜΠΙΠ
Η Παλειιήληα Έλωζε Δπαγγεικαηηώλ Μεηαθξαζηώλ Πηπρηνύρωλ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ (ΠΔΔΜΠΙΠ) ηδξύζεθε ην 2004 κε θύξηα απνζηνιή ηελ
εθπξνζώπεζε ηωλ πηπρηνύρωλ κεηαθξαζηώλ νη νπνίνη έρνπλ απνθνηηήζεη από ην
Τκήκα Ξέλωλ Γιωζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη ∆ηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ή
είλαη πηπρηνύρνη παλεπηζηεκίωλ ηεο αιινδαπήο κε αλαγλώξηζε θαη ηζνηηκία
πηπρίνπ, θαη ηελ πιήξε θαηνρύξωζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο δηθαηωκάηωλ.
Δίλαη κέινο ηεο ∆ηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Μεηαθξαζηώλ FIT (Fédération
Internationale des Traducteurs/ International Federation of Translators) θαη ηεο
Δπξωπαϊθήο Έλωζεο Ννκηθώλ ∆ηεξκελέωλ θαη Μεηαθξαζηώλ EULITA (European
Legal Interpreters and Translators Association).
http://peempip.gr/el/ | http://blog.peempip.gr
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ KARIERA.GR
Τν kariera.gr είλαη ην κεγαιύηεξν website γηα ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα. Γηαξθείο
έξεπλεο γηα ηε λέα γεληά, πξνεγκέλε ηερλνινγία, αλάιπζε δεδνκέλωλ γηα ηελ
αγνξά εξγαζίαο, δηαξθώο εμειηζζόκελεο ππεξεζίεο θαη έλαο επξύο, εμεηδηθεπκέλνο
θύθινο ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαζηώλ ραξαθηεξίδνπλ ην όξακα ηεο εηαηξείαο ζηελ
πξάμε. Σηόρνο είλαη πάληα έλαο: «Ο θαηάιιεινο άλζξωπνο ζηελ θαηάιιειε
ζέζε».
Τν kariera.gr ηδξύζεθε ην 1997 θαη από ην 2007 είλαη κέινο ηνπ CareerBuilder.
Ωο κέινο ηνπ κεγαιύηεξνπ, παγθνζκίωο, εγέηε ζηηο Υπεξεζίεο Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ θαη κε πάλω από 500.000 επηζθέπηεο ηνλ κήλα, ην kariera.gr είλαη
leader ζηελ αγνξά αλεύξεζεο εξγαζίαο. Σπλέδξηα, εθδειώζεηο, εθδόζεηο,

ζπλέξγεηεο θαη έξεπλεο επηηεινύλ ην ζπνπδαίν έξγν ηεο ζύλδεζεο ηωλ λέωλ –
θνηηεηώλ θαη κε- κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πνιιαπιά επίπεδα κε ζπλερή
πιεξνθόξεζε θαη απνηειεζκαηηθέο θηλήζεηο.
Η εηαηξεία ελδπλακώλεη ηελ απαζρόιεζε θαη βνεζάεη νξγαληζκνύο λα
ζηνρεύζνπλ, λα πξνζειθύζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ό,ηη πην πνιύηηκν: ηνπο
αλζξώπνπο ηνπο. Σπλδπάδεη ηνλ, ηαρέωο, εμειηζζόκελν ραξαθηήξα θαη ηηο
επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη κία δηεζλήο online εηαηξία, κε ην θηιηθό θιίκα, ηελ
νκαδηθόηεηα θαη ηελ επειημία, πνπ δηαζέηεη έλα «πξώελ» ειιεληθό start-up.
Δίλαη κηα easy to do business with εηαηξεία κε πάζνο, ηόικε θαη επειημία. «We are
our people» είλαη ην moto ηεο όπωο θαη θάζε αλζξωπνθεληξηθή ηεο πξνζπάζεηα
γηα λα αλαδείμεη νπνηαδήπνηε επθαηξία απαζρόιεζεο θαη λα ελδπλακώζεη ηνπο
λένπο ηεο ρώξαο καο κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη.
Website: www.kariera.gr
Young Graduate Portal: www.careerguide.gr
Coding School Initiative: https://codingschool.eu/

