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Journey2Jobs: Εκδήλωση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων

Ξέρεις Κώδικα; Έχεις το κλειδί για 100% επιτυχία στην αγορά εργασίας!
Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στις 17:30 η HePIS (Hellenic Professionals Informatics Society) και οι
συντελεστές του προγράμματος Journey2Jobs, παρουσιάζουν στο Public του Συντάγματος τα σημαντικά
αποτελέσματα αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος εκπαίδευσης σε προγραμματισμό και προσωπικές
δεξιότητες, που είχε ως αποτέλεσμα 54 από τους 59 απόφοιτους του προγράμματος να έχουν εξασφαλίσει
εργασία με σύμβαση αορίστου χρόνου και μισθό ανώτερο του βασικού σε 31 εταιρείες σχετικές με το
αντικείμενο του προγραμματισμού.
Το Πρόγραμμα Journey2Jobs έχει στόχο την ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας, υλοποιήθηκε στην
«καρδιά της κρίσης», και περιλάμβανε εκπαίδευση για 59 νέους και νέες, απόφοιτους σχολών θετικών
επιστημών, με εντατική κατάρτιση 200 ωρών στις πιο «περιζήτητες» γλώσσες προγραμματισμού (Java,
Android κ.λπ) και σε προσωπικές δεξιότητες (προετοιμασία για την αγορά εργασίας, life and business
coaching). Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίστηκε σε συνεργασία με περισσότερες από 30 εταιρείες,
βασιζόμενο στις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών της ελληνικής αγοράς.
Η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της HePIS κ. Νίκο
Φαλδαμή, ενώ την κεντρική εισήγηση, η οποία σχετίζεται με τους “κανόνες” της επιχειρηματικής επιτυχίας, θα
παρουσιάσει ο κ. Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PeopleCert και
Πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS). Ο κ. Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος, Senior Manager και
επικεφαλής στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Accenture Financial Services, θα εκπροσωπήσει την αγορά
και θα μιλήσει για τις ανάγκες της, καθώς η Accenture είναι μία από τις εταιρείες που συμπεριέλαβε στο δυναμικό
των στελεχών της απόφοιτους του προγράμματος. Οι εκπρόσωποι της ομάδας έργου κ. Νίκος Πατσέλης, Founder,
Career In Progress, κα Μάρεα Λαουτάρη, 1+1=2 Life & Business Coach και κ. Θάνος Μπελαλίδης, Empowerment
Coach, θα παρουσιάσουν τη σημαντική πρόσθετη αξία της ανάπτυξης των προσωπικών δεξιοτήτων και της σωστής
προετοιμασίας για την αγορά εργασίας που προσφέρει εγγύηση για την απασχολησιμότητα, ενώ από την πλευρά του
ο κ. Φίλιππος Φραντζολάς, Πρόεδρος του Ελληνικού παραρτήματος του Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής
(BCS HS), θα μιλήσει για τον παράγοντα “ποιότητα” στην υλοποίηση του προγράμματος. Τα συνολικά
αποτελέσματα του Journey2Jobs θα παρουσιαστούν από τη Διευθύντρια της HePIS, κα Ελένη Νικολαΐδου.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με προβολή βίντεο, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν τη μαρτυρία τους
σχετικά με την αξία που είχε το πρόγραμμα στη δική τους προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

www.journey2jobs.gr

Το Journey2Jobs υλοποιήθηκε από τη HePIS (Hellenic Professionals Informatics Society) και Ομάδα Έργου που
αποτελείται από τους: Career Ιn Progress, 1+1=2 Life and Business Coaching, Ελληνικό παράρτημα του
Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής (BCS HS) και Ομάδα Σύμπραξις. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται με
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Μαρία Δημητροπούλου, τηλ. 210 7248644, 6948 884018. e-mail: comms@journey2jobs.gr
www.journey2jobs.gr
https://www.facebook.com/Journey2Jobs/
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