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OTE Academy

[Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι 151 22]

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων «Mellon» είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη και παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας, με προτεραιότητα τους ανέργους. Σε πρώτη φάση, υλοποιείται πιλοτικά σε
δήμους της Περιφέρειας Αττικής και δομείται σε (1) ανοικτά σεμινάρια ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων και (2) εντατικούς εξατομικευμένους κύκλους, ειδικά προσαρμοσμένους στις
ανάγκες, φιλοδοξίες και στόχους των συμμετεχόντων.

MobileWorking
δες το επαγγελµατικό σου
µέλλον διαφορετικά

Μυλαίδη Στούµπου | ∆ιευθύντρια Πωλήσεων, Microsoft Corp

10 Οκτωβρίου 2016
Μέσα σε 1 ημέρα, στο αμφιθέατρο της OTE Academy, η διακεκριμένη επαγγελματίας στο χώρο
της Πληροφορικής και Τεχνολογίας, κα. Μυλαίδη Στούμπου, Director, Cloud Productivity Sales,
στη Microsoft Γερμανίας και Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα μεταφέρει δωρεάν γνώση με
θέμα (επίκαιρο και απαραίτητο) «Mobile working: Δες το επαγγελματικό σου μέλλον
διαφορετικά». OTE Academy [Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι]
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής (υποχρεωτική)
Διαδικτυακά συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής ΕΔΩ
Τηλεφωνικά στο 210 8312868 (Γιούλα Παπατσώρη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Mellon)

www.mellon-accelerator.eu

m

m

o
o

επιταχυντής
δεξιοτήτων
επιταχυντής δεξιοτήτων

∆ευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016
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Mobile working: Δες το επαγγελματικό σου μέλλον διαφορετικά

9:15 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00 - 10:45 Introduction
Προσωπική παρουσίαση Μυλαίδη Στούμπου - Ποια είμαι και γιατί έχω κάτι να πω
για το συγκεκριμένο θέμα;
Εισαγωγή στο mobile working
Σημερινό περιβάλλον - αλλαγές που γίνονται παγκόσμια κι έχουν σχέση με
την τεχνολογία (internet, social networks, etc.)
H αυξανόμενη τάση του mobile/ﬂexible working - Ορισμός και μερικά στατιστικά
στοιχεία
Γιατί mobile working?
Πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο, την επιχείρηση, την κοινωνία
Προκλήσεις για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση
Q&A
10:50 - 11:30 Κατανοώντας τον εαυτό μας: Είναι το mobile working κατάλληλο για μένα;
Ποιοι είναι οι λόγοι που επιλέγω να εργαστώ απομακρυσμένα; Τι στόχους θέλω να
επιτύχω;
Στοιχεία προσωπικότητας τα οποία χαρακτηρίζουν ποιος είναι κατάλληλος για
mobile working.
Κατανοώντας την αγορά: Ποια είναι τα επαγγέλματα που επιτρέπουν το
mobile working;
Ειδικότητες, ρόλοι, κλάδοι που μπορούν να υποστηρίξουν mobile working.
Παραδείγματα για υπαλλήλους και freelancers.
Q&A
11:30 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 12:35 Διεκδικώντας ένα ρόλο mobile worker. Πώς ψάχνω; Πού ψάχνω;
Ποιοι είναι οι καταλληλότεροι ρόλοι;
Πώς τους αναζητώ;
Είσαι έτοιμος για mobile working; Ποιες προϋποθέσεις κρίνουν αν μπορείς
ή όχι να γίνεις mobile worker; Τι πρέπει να αξιολογήσεις στη θέση ενός
mobile συνεργάτη;
Είναι κατάλληλος ο ρόλος;
Είναι το σπίτι μου διαμορφωμένο κατάλληλα;
Γνωρίζω πώς θα επικοινωνώ με τους εργοδότες και συνεργάτες μου;
Γνωρίζω πώς θα αξιολογούμαι;
Είναι ο εργοδότης μου εξοικειωμένος με πρόγραμμα mobile working;
12:40 - 13:30 Προετοιμασία υποψηφιότητας
Βιογραφικό ή portfolio; - πώς το προετοιμάζω; - 5 στοιχεία που πρέπει
να περιλαμβάνονται
Τι άλλο πρέπει να περιλάβω για να είναι το προφίλ μου πλήρες;
Δίνοντας συνέντευξη απομακρυσμένα
7 σημεία που πρέπει να προσέξεις σε μία απομακρυσμένη συνέντευξη
10 ερωτήσεις που πρέπει να είσαι έτοιμος να απαντήσεις σε μία τέτοια συνέντευξη
10 ερωτήσεις που θα πρέπει να ρωτήσεις εσύ σε μια τέτοια συνέντευξη
Διαχείριση χρόνου - για όταν κερδίσεις τη δουλειά
Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
Διατήρηση τακτικής επαφής με ομάδα/εργοδότη
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
13:30 - 13:45 Διάλειμμα
13:45 - 14:30 Α day in the life of a mobile worker
Q&A

www.mellon-accelerator.eu
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παρουσίαση
εισηγήτριας

Την ευχαριστούµε θερµά για την εθελοντική της προσφορά!

Μυλαίδη

Στούµπου

Director, Cloud Productivity Sales,
Microsoft Γερµανίας και Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Η Μυλαίδη Στούμπου είναι Διευθύντρια Πωλήσεων στη Microsoft Corp,
υπεύθυνη για την προώθηση των λύσεων Cloud Productivity στη
Γερμανία και στις χώρες της Κεντρικο-Ανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία πλέoν των 20 ετών. Πριν από τη Microsoft είχε
εργαστεί στις εταιρίες SingularLogic, Velti και Intracom. Είναι απόφοιτος
του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ διαθέτει
μεταπτυχιακό τίτλο σε «Economics and Management» από το Athens
Information Technology. Συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή Women in
Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, είναι
μέλος του ΕΙΠ και του ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ, ενώ παράλληλα
δραστηριοποιείται στις ενέργειες προώθησης και ενθάρρυνσης
γυναικών στην Microsoft ως μέλος του Women@Microsoft CEE Chapter.
Ως mentor στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, στο MIT Enterprise
Forum Greece και στο δίκτυο Women on Top, προσφέρει εθελοντικά
συμβουλευτική σε νέες γυναίκες και σε επιχειρηματίες σε θέματα που
σχετίζονται με την εξέλιξη καριέρας, το προσωπικό branding,
στρατηγικές marketing και πωλήσεων και ανάπτυξης υγιούς
επιχειρηματικότητας. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε διακεκριμένα
συνέδρια και δίνει διαλέξεις σε θέματα καινοτομίας και εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας, ψηφιακής οικονομίας και σύγχρονου εργασιακού
περιβάλλοντος.

Νερό

µόνο από τη

Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων
Αχαρνών 335, 111 45 | Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Γιούλα Παπατσώρη
T 210 83 12 868 | Ε info@mellon-accelerator.eu | W www.mellon-accelerator.eu | www.knowl.gr
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. knowl και χρηματοδοτείται 100% από ιδιωτικούς πόρους.
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