Voucher - Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας

Είσαι ωφελούμενος για επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας – Voucher και πτυχιούχος
ΑΕΙ/ΤΕΙ;

Γνωρίζεις καλά μια ξένη γλώσσα;

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και μετά την
θεωρητική εκπαίδευση:
- σε δεχόμαστε για την επιδοτούμενη πρακτική άσκηση 5 μηνών
- αμέσως μετά την λήξη της πρακτικής σε προσλαμβάνουμε για πλήρη απασχόληση (μι
σθό και ΙΚΑ) τουλάχιστον για 6 μήνες
, ανάλογα με το πρόγράμμα του ΟΑΕΔ.
- εφόσον το επιθυμείς συμμετέχεις σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα που
διεξάγονται κατά τον χρόνο της άσκησης, εντελώς δωρεάν.

Για όλα τα παραπάνω αρκεί να δηλώσεις στο ΚΕΚ που έχεις επιλέξει για την θεωρητική
κατάρτιση ότι
επιθυμείς να κάνεις
την πρακτική άσκηση στην EL-TRANSLATIONS

Κύρια Αντικείμενα Πρακτικής:

Μάρκετινγκ και e-business
- Ανάλυση του πλάνου προβολής και διαφήμισης της εταιρείας και σύνταξη προτάσεων
ανανέωσης.
- Έρευνα και ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς όπου απευθύνεται η εταιρεία
και σύνταξη προτάσεων στοχευμένης διαφήμισης.
- Δημιουργία διαφημιστικών κειμένων και επιστολών, αποστολή newsletter, e-marketing,
συμμετοχή σε διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.
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Διοίκηση επιχειρήσεων - Οικονομικά:

- Γραμματειακή υποστήριξη
- Βοήθεια λογιστηρίου, προγράμματα ΕΣΠΑ

Υποστήριξη Λειτουργίας Εκπαιδευτηρίου:

- Οργάνωση – επικοινωνία, σύνταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
- Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης GoToWebinar και ασύγχρονης Moodle.

Ειδίκευση στην Μετάφραση:

Για όσους επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να
κάνουν την πρακτική τους άσκηση και να ειδικευτούν στην μετάφραση πάνω σε μια μεγάλη
ποικιλία θεμάτων, όπως:

- Νομικά, υγείας - ιατρικά, οικονομικά, ευρωπαϊκής ένωσης,
- Τουρισμός- πολιτισμός, επικοινωνίες, τεχνικά κ.ά.

και παράλληλα να διδαχθούν στην πράξη – ασκηθούν σε:
- Σύγχρονες μεθόδους, πρακτικές και χρήση εργαλείων όπως το SDL Trados
- Διαχείριση μεταφραστικών έργων κ.ά.
- Τεχνικές διόρθωσης και επιμέλειας κειμένων
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Επικοινωνία

Τα Γραφεία μας λειτουργούν καθημερινά από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλ.
210 68.01.333
210 68.15.227
καθώς και στο
stage@el-translations.com
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