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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 13.09.2021 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στις 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η πρώτη «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» με την 
υποστήριξη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

 

Την πρώτη εκδήλωση αναζήτησης θέσεων εργασίας για ανέργους και επιλογής 
προσωπικού από επιχειρήσεις, με την επωνυμία «Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ» 
πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, στο Porto Palace Hotel, από 
τις 10:00 έως τις 19:00, στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την 
υποστήριξη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 
 
Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν 
απευθείας με εκπροσώπους 28 επιχειρήσεων, που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό 
για περισσότερες από 600 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 
αλλά και στο νομό Κιλκίς. Οι προσωπικές συναντήσεις με στελέχη των 28 εταιρειών, θα 
γίνονται καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με ελεύθερη είσοδο και χωρίς 
προκαθορισμένο ραντεβού.   
 
Οι εταιρείες που συμμετέχουν προέρχονται από τους κλάδους βιομηχανίας τροφίμων, 
τεχνολογίας, παροχής ιατρικών & νοσηλευτικών υπηρεσιών, παραγωγής και εμπορίας 
καλλυντικών και ενδυμάτων, τηλεπικοινωνιών, τεχνικών/κατασκευών κ.α. 
 
Επιπλέον, εκτός από τις απευθείας συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών,  μέρος της 
εκδήλωσης αποτελεί και μια ξεχωριστή δράση συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
Εξειδικευμένα στελέχη του ΟΑΕΔ θα παρέχουν συμβουλευτικές συνεδρίες σε όσους 
δηλώσουν ενδιαφέρον για τη βελτίωση βιογραφικού σημειώματος. Ειδικά για αυτήν τη 
δράση, απαιτείται η δωρεάν προεγγραφή στη διεύθυνση: 
https://www.eventora.com/el/Events/drash-symboyleytikhs-yposthri3 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η 
είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προεγγραφή.  
 
Η «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη από μια σειρά 
εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα με στόχο την άμεση και 
αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. 
 
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, 
παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην 
ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού 
της χώρας μας. 
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