
Στο πλαίσιο του Job Fair Athens 2016,  διοργανώνεται σεμινάριο με τίτλο “Τα Social Media 

στην Αναζήτηση Εργασίας” την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 11.00-15:00 στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Κτηρίου Διοίκησης (Πρυτανεία) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

 

Αρχικά, η κα. Βάσια Γιαννακοπούλου, επιστημονική συνεργάτης της εταιρίας Career In 

Progress και NLP Certified Master Practitioner από το NLP University της  Santa Cruz, California 

και θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στρατηγικά τα social media για 

να αναβαθμίσουμε το βιογραφικό μας και για να έχουμε ακόμα περισσότερες επιλογές στην 

επαγγελματική μας αναζήτηση. Συγκεκριμένα, θα απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

 

● Πώς χρησιμοποιούν τα social media οι εργοδότες κι οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού 

για να επιλέξουν τους υποψήφιους;  

● Πώς μπορώ να διαχειριστώ το ψηφιακό μου στίγμα με τεχνικές personal branding?  

● Πώς χρησιμοποιούνται τα social media για την αναζήτησή πρακτικής άσκησης ή εργασίας; 

● Ποιος ειναι ο σωστός τρόπος να επικοινωνήσω on-line οτι είμαι κατάλληλος/η και 

διαθέσιμος/η για τη θέση;  

 

Στο πρώτο μέρος, θα δοθούν παραδείγματα από Facebook, Twitter, Google+ και Pinterest. 

 

Στη συνέχεια, η κ.Έθελ Αγγελάτου, LinkedIn Trainer και Career Branding Coach, μέσω μιας 

διαδραστικής ομιλίας θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα εξής θέματα: 

 

● Δυναμική της πλατφόρμας του LinkedIn παγκοσμίως 

● "Εργαλείο" branding, εύρεσης εργασίας και δικτύωσης 

● Έκθεση και Άποψη κάθε χρήστη, με δομή, διπλωματία και στοχοθέτηση 

● Διαχείρηση επαγγελματικών συνομιλιών με στελέχη - κλειδιά της αγοράς 

● Δημιουργία πολλαπλασιαστών και followers 

● Λάθη και πώς να αποφεύγονται 

● Το Profile ως προσωπικό Site 

● Επιχείρηση του εαυτού σας (ΕΓΩ Α.Ε.) 

● Υπέρβαση Δυνατοτήτων 

 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί μέρος μιας σειράς από ομιλίες, workshops και σεμινάρια 

που έχουν ως στόχο την προετοιμασία των συμμετεχόντων για την κεντρική εκδήλωση του  Job 

Fair Athens 2016 που θα γίνει στις 25-26 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. 

 

Το Job Fair Athens είναι μια διημερίδα καριέρας με φοιτητικό, εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό και 

πανελλήνιο χαρακτήρα που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους απόφοιτους πολυτεχνικών, 

τεχνολογικών και οικονομικών σχολών με στόχο την σύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς 

εργασίας και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.  

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η είσοδος είναι 

ελεύθερη αλλά υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.  

http://www.jobfairathens.gr/
http://careerinprogress.gr/
http://careerinprogress.gr/
https://www.linkedin.com/in/ethelagelatou
http://www.jobfairathens.gr/
http://www.jobfairathens.gr/
https://docs.google.com/forms/d/1Gc9Cu2LGIPtSwT1-TxKw2aVkQH8LLqGcakUSsbm8iMM/viewform

