
 
 

Hands on Selection and Interviewing Skills – Surfacing Talent  
 
Επιχορηγούμενο Σεμινάριο 7 ωρών για Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων και Διευθυντές και 
Λειτουργούς Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.  
 
Ημερομηνίες & μέρες διεξαγωγής:  08/11/2022 – 10/11/2022, Τρίτη & Πέμπτη, 15:00-18:45 

Τελική ημερομηνία εγγραφής: 07/11/2022 

Όνομα εκπαιδεύτριας: Λουκία Νικολάου 

Η πανδημία και η οικονομική κρίση έχουν διαμορφώσει και στο χώρο των επιχειρήσεων ένα νέο 
πλαίσιο εργασίας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να αναζητήσουν νέους τρόπους 
προσέλκυσης ιδανικών υποψηφίων εργαζομένων, όπως και να διαμορφώσουν νέες τεχνικές 
επιλογής προσωπικού.  
Έχουμε διαμορφώσει ένα πρακτικό σεμινάριο με how-to τεχνικές που θα απαντήσουν στα 
παρακάτω ερωτήματα:  
 
α. Ποιες είναι οι σύγχρονες μέθοδοι προσέλκυσης υποψηφίων εργαζομένων;  
β. Ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την διαδικασία επιλογής προσωπικού; 
γ. Ποιες είναι οι νέες μέθοδοι interviewing; 
δ. Είναι αποδεκτό το headhunting; 
ε. Ποια είναι τα Τυπικά προσόντα και soft skills που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος 
εργαζόμενος; 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:   
Ιδιοκτήτες και γενικούς διευθυντές επιχειρήσεων, ανώτερα εκτελεστικά στελέχη και λειτουργούς 
τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού. 
  
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Αρχικό κόστος: €169 
Επιχορήγηση: €119  
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ : €50 
 
Προκρατήστε στο 700 77 277 και https://velissariou.com.cy/contact-us/ 

https://velissariou.com.cy/contact-us/


Με βάση τους κανονισμούς της ΑΝΑΔ για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, ο 
απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι τουλάχιστον  τα 6 άτομα. 

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του προαπαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, το σεμινάριο 
είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε νέες ημερομηνίες ή ακόμη και να ακυρωθεί. 

Το ΚΕΚ σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνει έγκαιρα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την 
προκαθορισμένη έναρξη του σεμιναρίου. 

 
ΕΝΤΥΠΟ 1 – ΑΝΕΡΓΟΣ   ΕΝΤΥΠΟ 6 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΕ2 – 2020    ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ 

https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-1-ΑΝΕΡΓΟΣ-Τεχνικές-Προσέλκυσης-Προσωπικού.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-6-Τεχνικές-Προσέλκυσης-Προσωπικού.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/Έντυπο-ΚΕ2-2020-Τεχνικές-Προσέλκυσης-Προσωπικού.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-ΣΕ-Τεχνικές-Προσέλκυσης-Προσωπικού.docx
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