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ЗАПРОШЕННЯ 

День кар’єри “Career4all” в місті Іракліон Крит,  у четвер 26 тавня 2022 

Культурно - конференційний Центр м. Іракліон: https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7 

 

Запрошуємо вас взяти участь у Дні кар’єри «Career4all – Іракліон Крит», який відбудеться у четвер, 26 травня 

2022 року в Культурно-конференційному Центрі Іракліона, з 11:30 до 18:00 години. 

День кар’єри “Career4all – в місті Іракліон Крит ” містить:  

Співбесіди з представниками компанії: 

• Співбесіди проводитимуться грецькою та/або англійською мовами, але для вашої зручності на заході 

буде також доступний переклад на фарсі, арабську та українську. 

• Рекомендується мати при собі копії резюме, щоб надати його представникам компаній, з якими ви 
проведете співбесіду.  

Конференція: 

• Конференція включає доповіді представників компаній та установ, з метою надання інформації про 

ринок праці на Криті, можливості працевлаштування та способи підготовки до роботи. Конференція 

буде забезпечена паралельним перекладом англійською, арабською, французькою та фарсі. 

• Порядок денний конференції буде розповсюджений, щойно він буде остаточно затверджений. 

• Для отримання обладнання для перекладу необхідний документ, що посвідчує особу (триптих, єдиний 

вид на проживання (ADET), паспорт або посвідчення особи). Після повернення обладнання ви 

отримаєте документи.  

* З освітніми цілями конференція буде записана на відео, а відповідний прес-реліз буде розповсюджено з 

розміщенням фотографій із заходу та транслюватиметься в прямому ефірі через Інтернет. 
 
Нагадуємо, що з метою дотримання суворих санітарних протоколів, використання маски під час 
відвідування та протягом усього заходу, у всіх зонах є обов’язковим.  
Культурно – конференційний Центр міста Іракліон - бульв. Ніколау Пластира 49, Іракліон 712 01 

На карті нижче або відсканувавши QR-код, ви можете знайти місце проведення заходу 

 

 

Кілька слів про подію: 

https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7
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Співорганізатором ініціативи є програма HELIOS та  Мерії міста Іракліона. Програма HELIOS реалізована 

Міжнародною Організацією з міграції при фінансуванні Міністертсва мігріції та захисту Греції. У робочій 

групі беруть участь наступні органи: Центр інтеграції імігрантів та Рада інтеграції імігрантів та 

біженців Мерії міста Іракіон Крит, Αгентство з розвитку Іракліона ΑAΕOTA, Програма освітнього 

розвитку ПЛОИГОС. 

https://greece.iom.int/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://www.heraklion.gr/
https://greece.iom.int/el
https://migration.gov.gr/
https://www.heraklion.gr/citizen/kentro-koinothtas/kk2317.html
https://www.heraklion.gr/municipality/metanastes/sem-enhmerwtiko.html
https://www.heraklion.gr/municipality/metanastes/sem-enhmerwtiko.html
https://anher.gr/
https://www.ploigos-ea.gr/
https://www.ploigos-ea.gr/

