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Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.)

Μέσω της λειτουργίας του Γ.Ε.Α.Σ. δίνονται εγγυήσεις για την πραγματοποίηση της
πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου και διερευνώνται θέσεις για την επαγγελματική του
αποκατάσταση.

Για το σκοπό αυτό το γραφείο συλλέγει πληροφορίες μέσω έγκυρων ιστοσελίδων του
internet και επικοινωνίας με Δημοσίους Οργανισμούς και Υπηρεσίες για την αγορά
εργασίας, για τις επιδοτήσεις που δίνονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, για τα
επιδοτούμενα προγράμματα και για θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται στο Δημόσιο
τομέα . Παράλληλα αναζητά θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα με προσωπικές
επισκέψεις και συναντήσεις με τους Υπεύθυνους Ανθρωπίνων Πόρων των Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων, με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή με τηλεομοιοτυπία .
Παράλληλα το γραφείο διενεργεί Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με σκοπό την ενδυνάμωση
της επαγγελματικής ταυτότητας των καταρτιζομένων μας με την παροχή συμβουλευτικών
και ενημερωτικών υπηρεσιών (υποχρεώσεις και δικαιώματα κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης, διαδικασία έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, επαγγελματικά
δικαιώματα των ειδικοτήτων, σύνταξη βιογραφικών, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής,
προσωπική συνέντευξη, ιστοσελίδες για αναζήτηση θέσεων εργασίας).
Το Γ.Ε.Α.Σ. διαθέτει ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στοιχεία των καταρτιζομένων του και
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) τους
ώστε η πληροφόρησή τους για θέσεις πρακτικής άσκησης ή εργασίας ή άλλων εκδηλώσεων
πραγματοποιείται άμεσα με αποστολή σχετικού e-mail σε όλους τους ενδιαφερόμενους
ανά ειδικότητα.
Με στόχο λοιπόν την ενημέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των καταρτιζομένων οι μεν
επιχειρήσεις αντλούν ικανά στελέχη οι δε απόφοιτοι επιτυγχάνουν σωστή προσέγγιση με
τους μελλοντικούς εργοδότες.
Το Γ.Ε.Α.Σ. στα πλαίσια της ενημέρωσης των τελειόφοιτων των Ε.Π.Α.Λ. και Ε.Π.Α.Σ για
τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στα Δημόσια Ι.Ε.Κ δημιούργησε σε μορφή
PowerPoint ενημερωτική παρουσίαση για τους τελειόφοιτους μαθητές με θέμα «Μεταδευτ
εροβάθμια Εκπαίδευση ? Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ
» και είναι σε θέση να οργανώνει, εφόσον του ζητηθεί, παρουσιάσεις στις αίθουσες
εκδηλώσεων των σχολείων τους.
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