Seminar - Workshop

Market yourself in the business
world by building an effective
CV
Who to attend

The Structure

The seminar is addressed to
everyone either employed or “Constructing” a successful and effective CV is
unemployed.
nowadays something that concerns seriously many
COST OF THE SEMINAR

Total cost: 300 €

people due to the high unemployment rates and their
efforts to get back to the labor productivity process.
What interests mostly is how a CV should be strucLecturer
tured in order to be effective.

For more than one particiTo portray one’s Stav. Panagiotaropoulou
pation from the same com- What does effective mean?
pany a discount is offered. strengths and key skills, to picture the professional HR Training & Development and

By attending the seminar

profile and personality, to focus on achievements in
different situations and tasks accomplished with success. Furthermore to give clearly the competitive advantage that the candidate will give the company and
answer why an employer should hire him/her. So it
has to be well structured, clear and persuasive to succeed in its purpose,

You need to be able to stand
outside yourself, to be quite
strict in analyzing what you
have done, and then get creative in using dynamic words
and phrases to describe it and TO GET YOU AN INTERVIEW!
synthesize it.

This is not an easy Task!
This is exactly what you will
be able to accomplish by the
end of the 8hour workshop
“Market yourself in the business world by building an effective CV”. By the end of
the Seminar – Workshop you
will have constructed an effective resume, describing your
competences and achievements and the knowledge to
change and tailor it according
to the job position that you
apply every time and the specific requirements that this job
demands!

Why you should attend
To learn how to build an effective CV
To get familiar with the requirements set by the labor
market
To assess yourself and your past professional achievements
To learn how to build on your strong points
To learn how to market yourself in the labor market
To learn the steps to tailor your CV as many times as you
wish for the specific job position every time

Don’t miss the chance to To give time yourself to think about your professional
learn how to market yourself experience and take decisive steps forward
through the successful build- To feel strong to present yourself effectively
ing of your CV!
To give yourself the chance of getting more interviews

Change Management Consultant

She studied English Literature
at the Faculty of Philosophy in
the National & Kapodistriako
University of Athens and completed her postgraduate studies
in Business Administration
(MBA) at the University of
Strathclyde Glasgow. Worked
since 1994 as an English
teacher and Translator of EU
Training Programs at the Administration of Manpower Employment Organization OAED.
Served as management executive in International Business
environment in the area of
Customer Service and
Sales, experienced in leading
complex organizational change
programs in line with evolving
business needs. Prepared and
delivered as a trainer specially
designed educational programs
for large organizations, depending on their needs, fully aligned
with the strategy of each company,
effectively enhancing
employee performance. .
She has also translated short
stories and poems for Running
Press.
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Market yourself in the business world by building an effective CV
Analytical Structure of the Seminar

Day 1 (4 hours)


Basics for the Recruiting



Some interesting figures



Important Advice!



Steps to follow



Who should review?



Where to find additional info



CVs’ Comparison in Format



Sections of CV



Career Objective Statement



Theory and Exercise



Summary of Qualifications



Theory and Exercise



Professional Experience

Day 2 (4 hours)


Skills and Accomplishments



Transferable Skills Inventory



Building Accomplishment Statements



Action Verbs to Describe Achievements



Theory and Exercise



Education and Training



Theory and Exercise



CV design



Editing



CV checklist



Build your CV - Final



How to write a Cover Letter



Theory and Exercise



Tailor your own Cover Letter

International
Management
Studies

Κηφισίας 296,
Χαλάνδρι, 152 32
Αθήνα
Τηλ.: +30 210 72 30 814
E-mail: info@imstudies.gr

We are on Web!
www.imstudies.gr
We don’t make education ...We make
education better...

Η International Management Studies ιδρύθηκε στην Ελλάδα από μια
ομάδα επαγγελματιών ειδικευμένων στον τομέα της εκπαίδευσης στο χώρο
της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με πρωταρχικό σκοπό την παροχή υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοικητικής ανάπτυξης σε ταλαντούχους και έμπειρους επαγγελματίες.
Το executive MBA είναι ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση,
χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να
σπουδάσουν στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα υποχρεωτικά
modules, καθώς και από ένα μεγάλο αριθμό κατ’επιλογήν μαθημάτων
(electives) καθώς και την πτυχιακή εργασία, και επιτρέπει στον φοιτητή να
προσαρμόσει τις σπουδές του στις επαγγελματικές του φιλοδοξίες.
To Department of Management του Strathclyde Business School
είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σαν ένα από τα πιο πρωτοποριακά business
schools στην Ευρώπη με ένα τεράστιο αριθμό καθηγητών. Είναι ένα από τα
μόνο 76 Πανεπιστήμια στον κόσμο που έχουν πιστοποιηθεί από τους τρεις
διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης δηλαδή AMBA, EQUIS και AACSB
και το μοναδικό στην Σκωτία. Στην πραγματικότητα λιγότερο από το 1%
όλων των business schools στον κόσμο μπορούν να υπερηφανεύονται για την
τριπλή τους πιστοποίηση συνεπώς δίκαια μπορεί να υποστηρίζει ότι προσφέρει άριστη εκπαίδευση στο μάνατζμεντ.
Το Πανεπιστήμιο του Strathclyde έχει επίσης πολύ καλές επιδόσεις στις
βρετανικές κατατάξεις που αφορούν την έρευνα και την διδασκαλία. Βρίσκεται στην Γλασκώβη και λειτουργεί σε οκτώ χώρες στον κόσμο, με κέντρα στο
Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ομάν, Ελβετία, Ελλάδα, Μαλαισία
και Σιγκαπούρη.

Επιδότηση του σεμιναρίου μέσω ΛΑΕΚ 0,24%
Το ΛΑΕΚ του 2017 θα ξεκινήσει στις αρχές του 2017. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις .και φορείς
του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο
έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
 Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2016.
 Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους
που πρόκειται να καταρτιστούν, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ.

Διευκρινήσεις
Πληροφορίες πληρωμής, κατόπιν συνεννοήσεως
Τηλέφωνο: 210 72 30 814
Φαξ: 210 72 58 773
E-mail: info@imstudies.gr
Ωράριο λειτουργίας: 10:00 έως 20:00

