سومین سری از کارگاه های آموزشی سازمان جنریشن  2.0آمادگی شغلی در هفته
دوم در آوریل می آید!
آیا شما پناهنده یا پناهجو ،یک مهاجر یا یک نسل دومی هستید که به دنبال کار درآتن
یا جای دیگری از یونان می گردید؟ سازمان جنریشن  2.0در سال  2019سومین
سری کارگاه های آموزش ی آمادگی شغلی موفق را برای شما به ارمغان می آورد،
شامل اساسی ترین سمینار حقوق کاری و تازه ترین فرهنگ محل کار  ،همچنین
کارگاه های آموزشی مهارت های ارتباط ،مدیریت زمان و تعیین هدف!
هدف ما ،آشنا شدن با همه موارد ضروری قبل از ورود یا ورود مجدد به بازار
کار یونان و برای توسعه بیشتر مهارت هایی که توسط کارفرمایان بسیار مورد
قدردانی قرار گرفته است.

 18ژوئن :حقوق کاری
یک شغل با مسئولیت هایی میآید اما همچنین با حقوقی برای همه ی کسانی که
حق کارکردن در یونان دارند .آگاه بودن از حقوق کاری ،حفاظت فراهم آورده و به
شما قدرت می دهد .موضوعاتی که قرار است قابل بحث قرار گیرند:
انواع اشتغال کدام اند؟
بیمه اجتماعی چیست؟
چه حقوقی دارم بعد از اخراج شدن؟
چرا قرارداد کار ضروری است؟
و موارد بیشتر.

 19ژوئن :فرهنگ محیط کار در یونان

فرهنگ کاری در مورد ارزش ها ،عادت ها ،باورها و نگرش های موجود در محیط
کاری است.آنها می توانند از کشور به کشور یا از کسب و کار به کسب و کار دیگر
متفاوت باشند.
حتی از اولین ارتباط بین یک شرکت و یک نامزد ،دو طرف سعی می کنند تا درک
کنند که آیا آنها از لحاظ فرهنگ در محل کار مناسب هستند یا خیر.
عالوه بر این ،سرانجام ،هنگام ورود به یک محل کاری جدید ،از طرف ما ،به
عنوان کارمند ،نیاز به درک آنچه که بسیار قدردانی می شود و چه بهتر در اسرع
وقت برای جلوگیری از انعطاف پذیری و داشتن همکاری بهتر.

 20ژوئن :مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشید
 21ژوئن :مدیریت زمان و هدف بندی خود را بهبود ببخشید
مهارت های نرم افزاری کلید حفظ کار و موفقیت در محل کار می باشد
اما ،مهارت های نرم افزاری چه هستند و آیا توسعه دادن آنها امکان پذیر است؟ در
طول این کارگاه های آموزشی مشخص ،ما در مورد چگونگی ارتباط بهتر با
همکاران و ناظران تمرکز خواهیم کرد ،در حالی که با آنها موثر کار می کنیم .
عالوه بر این ،ما همچنین راه هایی را برای چگونگی مدیریت بهتر زمان و مهلت
های شما و همچنین نحوه موفقیت با اهداف تعیین می کنیم.

همه ی کارگاه های آموزشی در محل سازمان جنریشن جای خواهند گرفت ،از
ساعت  10.00تا ساعت  ، 13.00و همزمان ترجمه به زبان های فارسی،
عربی ،فرانسوی و یونانی زبانها دردسترس خواهد بود.

فضاها محدود هستند ،بنابراین مکان خود را رزرو کنید ،لطفا ً یک ایمیل به آدرس

 k.kapnisi@g2red.orgبا شرح نام سمینار که عالقه به شرکت کردن دارید
 ،نام کامل و زبانی که شاید نیاز به ترجمه دارید ،ارسال کنید.

*این سمینارها حمایت شده از طرف کمیته کمک های بین المللی

