Σεμινάριο «LinkedIn: Ένα ισχυρό εργαλείο εύρεσης
εργασίας και δημιουργίας της προσωπικής σας μάρκας»

διοργανώνει

υλοποιείται

Ένα σεμινάριο που συνδυάζει θεωρία και πρακτική διοργανώνει το Ινστιτούτο Θερβάντες της
Αθήνας μαζί με το Ελληνοϊσπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το πολιτιστικό περιοδικό Sol
Latino. Το σεμινάριο υλοποιείται από τη CVexperts, εταιρεία συγγραφής βιογραφικού και
συμβουλευτικής καριέρας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στην ηλεκτρονική εποχή του σήμερα, μια ισχυρή προσωπική μάρκα που θα σε κάνει να
ξεχωρίσεις για τις ικανότητές σου, κρίνεται απαραίτητη.
Το LinkedIn είναι ένα ισχυρό εργαλείο επαγγελματικής δικτύωσης και ενίσχυσης της
προσωπικής σου μάρκας. Μπορείς να βελτιώσεις την απήχηση του προσωπικού σου brand
αξιοποιώντας χρήσιμες αρχές και τεχνικές του LinkedIn και να φτιάξεις ένα προφίλ με αξιόλογο
περιεχόμενο.
Στο σεμινάριο αυτό θα μάθεις να αξιοποιείς στο έπακρο τις δυνατότητες του LinkedIn. Θα
μάθεις τι σημαίνει να έχεις ένα καλό προφίλ, τι μπορείς να κάνεις για να το βελτιώσεις, ή ακόμα,
και πως να το χτίσεις από το μηδέν. Στην αρχή του σεμιναρίου θα διδαχθείς το θεωρητικό
κομμάτι του LinkedIn, ενώ στη συνέχεια θα έχεις την ευκαιρία να εφαρμόσεις όσα έμαθες στην
πράξη.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα έχεις ένα ολοκληρωμένο προφίλ στο LinkedIn και θα έχεις
μάθει τις καλύτερες στρατηγικές στη δικτύωση και στην αναζήτηση εργασίας.
Σύμφωνα με τις στατιστικές, χρήστες του LinkedIn με πλήρως συμπληρωμένα προφίλ έχουν 40
φορές περισσότερες πιθανότητες για εργασία μέσω LinkedIn.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:
Όλοι οι συμμετέχονtες πρέπει να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο LinkedIn και να έχουν
συμπληρώσει, στα αγγλικα ή στα ισπανικά, την ηλεκτρονική φόρμα που τους έχει αποσταλεί.
Η φόρμα αποτελεί ένα εργαλείο αυτοανάλυσης που, στην πραγματικότητα, σε καθοδηγεί στο
πώς να δημιουργήσεις ένα ισχυρό και μοναδικό περιεχόμενο στο LinkedIn που να σε
διαφοροποιεί.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
- Βασικες Αρχές LinkedIn: Επισκόπηση αρχικής σελίδας
- Σύνταξη και ανάπτυξη ενός δυνατού προφίλ
- Διαχείριση ρυθμίσεων λογαριασμού
- Διαχείριση επαφών / Δικτύωση
- Οι Έξι Βαθμοί Διαχωρισμού
- Ζητώντας Συστάσεις
- Συμμετοχή και Δημιουργία Ομάδων / Χρήση εταιρικών σελίδων
- Διαχείριση Endorsements
- Χτίζοντας την φήμη σου στο LinkedIn
- Δωρεάν και επι πληρωμή λογαριασμοί
- Τρόποι βελτιστοποίησης χρήσης του LinkedIn
- Το LinkedIn ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εύρεση εργασίας
- Πρακτική Εφαρμογή

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΜΙΑΝΡΙΟΥ:
Μαρία Παφιώλη, Σύμβουλος CVexperts
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Μαρία Χρονοπούλου, Επιστημονική Συνεργάτις
ΓΛΩΣΣΑ:
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
50 ευρώ (40 ευρώ για τοus μαθητές του Ινστιτούτου Θερβάντες και τους χρήστες της
Βιβλιοθήκης του, για τα μέλη του Ελληνοϊσπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και συνδρομητές
του Sol Latino)
ΧΩΡΟΣ:
Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Θερβάντες Juan Carlos Onetti, Μητροπόλεως 23, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
12/12/2013, 18:30-21:30 μ.μ.
AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Είναι απαραίτητο να φέρετε το δικό σας φορητό υπολογιστή ή ταμπλετ, διαφορετικά δηλώστε
στην online φόρμα ότι δεν έχετε.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Online φόρμα συμμετοχής.

https://docs.google.com/forms/d/1XEV-hJGdZuKNdJik3wgQO6MIWi9nR7kCV5BCIpPeR0I/viewform

