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ΕΝΗΜΕΡΩΗ
 Νζο Πρόγραμμα Επιταγισ (Voucher) Ειςόδου ςτθν Αγορά Εργαςίασ, για άνεργουσ
νζουσ το 2014
 Δυνατότθτα 5μθνθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων
(μιςκολογικά και αςφαλιςτικά) για τθν επιχείρθςθ!

χωρίσ

κανζνα

κόςτοσ

Τν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο «ΤΝΟΛΟ» είλαη πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο θαη ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα «ΔΠΙΣΑΓΗ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΓΟΤ ΔΩ
29 ΔΣΩΝ».
Τν λέν πξόγξακκα γηα ην 2014 αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη άκεζα, ζύκθσλα κε πξναλαγγειίεο θαη αλαθνηλώζεηο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θαη πξνβιέπεη παξεκβάζεηο κε νθέιε ηόζν γηα ηνπο
λένπο αλέξγνπο όζν θαη ηηο επηρεηξήζεηο:


Πξόγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 80 σξώλ με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)



5κελε επηδνηνύκελε απαζρόιεζε ζε επηρεηξήζεηο ηδησηηθνύ ηνκέα γηα λένπο:



o

απόθνηηνπο ΑΔΙ/ΣΔΙ, πνπ έρνπλ γελλεζεί από 1/1/1983 θα έπεηηα

o

απόθνηηνπο κεηαδεπηεξνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ
γελλεζεί από 1/1/1983 κέρξη θαη 31/12/1995.

Ο άλεξγνο ζα ρξεκαηνδνηείηαη απεπζείαο από ην πξόγξακκα, κε:
o

460€ κεληαίσο αλ είλαη απόθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ,

o

θαη κε 400€ κεληαίσο αλ είλαη
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

απόθνηηνο

ππνρξεσηηθήο,

δεπηεξνβάζκηαο

θαη



Η 5κελε εξγαζία ησλ αλέξγσλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη πλήρως επιδοηούμενη από το πρόγραμμα και
ΥΩΡΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΤΣΟ ΚΟΣΟ για την επιχείρηση



Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλέξγσλ έλαληη θηλδύλνπ, αηπρήκαηνο θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο



Δπηρνξήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά ην πέξαο ηεο 5κελεο εξγαζίαο (πξαθηηθήο άζθεζεο), ζηελ
πεξίπησζε πνπ κεηαηξέςνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε ζύκβαζε εξγαζίαο, κε θάιπςε ησλ εξγνδνηηθώλ
εηζθνξώλ γηα έλα έηνο

Τν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο Σύλνιν πξνεηνηκάδνληαο έγθαηξα ηα λέα πξνγξάκκαηα voucher θαη νξγαλώλνληαο ηελ
5κελε πξαθηηθή άζθεζε ησλ λέσλ αλέξγσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ΚΑΛΔΙ ηηο επηρεηξήζεηο, λα εθδειώζνπλ άκεζα ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ αλακελόκελνπ Voucher 2014.
Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΤΝΟΛΟ, Δθπαίδεπζε-πκβνπιεπηηθή-Καηάξηηζε
Πάηξα, Γνύλαξε 35 & Καλαθάξε (3νο όξνθνο), 26221,
Τει: 2610-272092, info@synolopatras.gr

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ω ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ, ΣΟ ΝΔΟ
VOUCHER 2014
Δθόζνλ ζαο ελδηαθέξεη λα ζπκκεηέρεηε ζην πξόγξακκα σο ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο
κπνξείηε λα:


ζπκπιεξώζηε ηελ «Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Σπκκεηνρήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ» πνπ επηζπλάπηεηαη
είηε



επηθνηλσλήζηε καδί καο ηειεθσληθά (2610-272092), ή ζπκπιεξώζηε ηελ online αίηεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο «ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ώζηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο ζύκβνπινο καο λα ζαο δώζεη όπνηα
πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία ρξεηάδεζηε.

Σα έκπεηξα ζηειέρε Καηάξηηζεο ηεο Μνλάδαο Πξνώζεζεο ζηελ Απαζρόιεζε ηνπ θέληξνπ καο, ζα
ζπλεξγαζηνύλ καδί ζαο ζηα εμήο:


Θα ζαο ελεκεξώζνπλ νινθιεξσκέλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη όξνπο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε
ζηνπο όξνπο πινπνίεζεο ηεο 5κελεο πξαθηηθήο άζθεζεο



Θα απνηππώζνπλ θαη ζα δηεξεπλήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξνζθέξεηε (πιήξεο
απνηύπσζε-πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο/πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ επηζπκείηε λα θαιύςεηε)



Θα ζαο δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πάξεηε κέξνο ζηελ επηινγή ησλ αλέξγσλ πνπ ζα εξγαζζνύλ ζηελ επηρείξεζεο ζαο νη
νπνίνη ζα έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζρεηηθό κε ην ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζαο.



Θα βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζεο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 5κελεο εξγαζίαο (πξαθηηθήο
άζθεζεο) γηα όηη ρξεηάδεζζε

Διευκρινίζεηαι όηι: καμία δέζμευζη δεν υπάρχει για ηην οποιαδήποηε πρόζληψη.

Τν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο «ΤΝΟΛΟ» ζα πξνρσξήζεη ζε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ
πξαθηηθήο ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζύκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ
αλέξγσλ ηνπ κεηξώνπ ηνπ θέληξνπ καο. Τν «ΣΥΝΟΛΟ» ζα ζαο πξνηείλεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ππνςεθίσλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζαο, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζε ζαο.
Σηε ζπλέρεηα ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δείηε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ ππνςήθησλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε
θαη λα πξνβείηε ζε ζπλεληεύμεηο καδί ηνπο, ώζηε λα επηιέμεηε ηειηθά ηα άηνκα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα πξαθηηθή
ζηελ επηρείξεζή ζαο.
Δπηπξόζζεηα, εθόζνλ επηζπκείηε:
Μπνξείηε λα ελεκεξώζεηε άλεξγνπο λένπο ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο πνπ δηαζέηνπλ θάξηα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ ή
δύλαηαη λα απνθηήζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ καο, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ έγθαηξα θαη λα
εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην λέν πξόγξακκα. Οη ππνςήθηνη απηνί, εθόζνλ εληαρζνύλ ζην
πξόγξακκα κέζα από ηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ζα εθαξκνζηνύλ, ζα κπνξνύλ λα
θάλνπλ πξαθηηθή ζηελ επηρείξεζή ζαο.
Τελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε κπνξείηε λα ηελ απνζηείιεηε κε θαμ ζην 2610-272092 ή email ζην
info@synolopatras.gr, ή ηαρπδξνκηθά / ηδηνρείξσο ζηελ δηεύζπλζε «Γνύλαξε 35 & Καλαθάξε (3νο όξνθνο),
26221, Πάηξα» γηα ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ «ΤΝΟΛΟ»
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία θαη δηεπθξίλεζε
Πάηρα 12/5/2014
Με εκηίμηζη
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο «ΤΝΟΛΟ»
Dr Υαράλαμπος Σζάηζαρης
Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΤΝΟΛΟ, Δθπαίδεπζε-πκβνπιεπηηθή-Καηάξηηζε 2
Πάηξα, Γνύλαξε 35 & Καλαθάξε (3νο όξνθνο), 26221,
Τει: 2610-272092, info@synolopatras.gr

