
 

   

 ، تسالونيکی  CAREER4ALL - دعوت: روز کاری

 18:30-10:30،    2021سپتامبر   23پنجشنبه ،  

 حياط تاالر شهر تسالونيکی 

آيا می خواهيد در بازار کار يونان موقعيت شغلی داشته باشيد؟ آيا می خواهيد در مورد  
حرفه ای با کارفرمايان مهم در  چالش ها و فرصت های شغلی و همچنين برقراری ارتباط  

شرکت   Career4all  شمال يونان مطلع شويد؟ شما را دعوت می کنيم تا در روز حرفه ای
 .کنيد

 Career4all Career Day شامل موارد زير است: 

 :کارگاه ها و ارائه ها

  18:00 صبح برگزار می شود. تا ساعت  11:30کارگاه ها و ارائه هايی که از ساعت  •
 .با تفسير موازی به انگليسی ، فرانسوی ، عربی ، فارسی و اردو پشتيبانی می شودصبح 

  سه گانه ، اجازه اقامت يکنواخت)  برای دريافت تجهيزات تفسير ، ارائه يک سند شناسايی •
(ADET) مورد نياز است (يا گذرنامه. 

 :مصاحبه با نمايندگان شرکت

 بعد از ظهر  18:00صبح انجام می شود. تا ساعت  11:30مصاحبه ها از ساعت  •

توصيه می شود که کپی رزومه خود را همراه داشته باشيد تا به نمايندگان شرکت هايی که   •
 .با آنها مصاحبه می کنيد تحويل داده شود

 .صبح انجام می شود 10:30هنگام ورود به حياط شهرداری و ثبت نام در ساعت 

يادآوری می شود که شرکت کنندگان بايد در طول حضور و در طول مراسم از ماسک 
 .استفاده کنند و پروتکل های بهداشتی را به شدت رعايت کنند

 محل برگزاری مراسم

 .، می توانيد محل رويداد را پيدا کنيد  QRCode در نقشه زير يا با اسکن 
مطبوعاتی صادر می شود و در طول رويداد عکس های گرفته می شود ، فيلم برداری می  به داليل تبليغات ، بيانيه  *
 .شود و احتماالً پوشش مطبوعاتی نيز وجود خواهد داشت



 

   

به داليل تبليغات ، بيانيه مطبوعاتی صادر می شود و در طول رويداد عکس های گرفته   *
 .مطبوعاتی نيز وجود خواهد داشتمی شود ، فيلم برداری می شود و احتماالً پوشش 

 

اجرا می شود. در   19-اين اقدام مطابق قوانين و اقدامات مربوط به همه گيری کوويد   *
اجازه انجام هيچ اقدامی را ندهد ،   19- صورتی که اقدامات برای مهار همه گيری کوويد 

 .رويداد به تعويق می افتد
 


