
 

 

 دعوة  

 2022 مايو 26 الخميس ،  كريت ،  هيراكليون في" Career4all" المهنة يوم 

 https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7: هيراكليون في المؤتمرات مركز - ثقافي 

 

 في  والمؤتمرات الثقافي المركز في 2022 مايو 26 الخميس يوم سيعقد الذي  ، " Career4all - Heraklion Crete" المهنة يوم في للمشاركة ندعوكم

 . 18:00 حتى 11:30 الساعة من ، كريت  - هيراكليون

 

 

 : يلي ما" Career4all - Heraklion Crete"  المهنة يوم يشمل

 

 :الشركة ممثلي  مع مقابالت

 والعربية الفارسية باللغات فورية ترجمة   هناك ستكون  ،  الحدث هذا في راحتك أجل من ولكن ،  اإلنجليزية أو/  و اليونانية باللغة المقابالت إجراء سيتم•  

 . واألوكرانية

 . ستقابلهم التي الشركات لممثلي تسليمها أجل من معك الذاتية سيرتك من نسخ لديك يكون أن المستحسن من•  

  

 : مؤتمرال

  وكيفية العمل وفرص ،  كريت  جزيرة في العمل سوق عن معلومات توفير بهدف ،  والمؤسسات الشركات لممثلي تقديمية عروض يتضمن المؤتمر•  

 . والفارسية والفرنسية والعربية اإلنجليزية باللغات موازية ترجمة المؤتمر يدعم.  ما لوظيفة التحضير

 . منه االنتهاء بمجرد المؤتمر أعمال جدول توزيع سيتم•  

 سوف(.  الهوية بطاقة أو السفر جواز ، ( ADET) اإلقامة تصريح)  هوية  وثيقة تقديم يلزم ،   الفورية للترجمة الالزمة المعدات على الحصول أجل من•  

 . المعدات إعادة عند مستنداتك ستردت

  مباشرة الهواء على بثه وسيتم الحدث من صور نشر  طريق عن صلة ذي صحفي  بيان توزيع وسيتم بالفيديو المؤتمر تصوير  سيتم  ،  تعليمية ألغراض*  

 .اإلنترنت عبر

 

 .إلزامي أمر المناطق جميع  في ،   الحدث وطوال الحضور أثناء القناع استخدام فإن  ،  الصارمة الصحية البروتوكوالت اتباع أجل من أنه نذكر

 71201 هيراكليون ،  49 بالستيرا نيكوالو شارع  - هيراكليون في  المؤتمرات مركز - الثقافة 

 .الحدث مكان على العثور  يمكنك ،  السريعة االستجابة رمز مسح  طريق عن أو  أدناه الخريطة على 

 

        

 الحدث  عن كلمات بضع

 وزارة من بتمويل للهجرة الدولية المنظمة قبل من هيليوس برنامج تنفيذ  يتم.  كريت ،  هيراكليون بلديةو هيليوس برنامج المبادرة تنظيم في يشارك 

  ،  كريت ،   هيراكليون  بلدية في والالجئين المهاجرين دمج مجلسو المهاجرين تكامل مركز :العمل مجموعة في التالية  الهيئات تشارك.  واللجوء الهجرة

PLOIGOSDevelopment  alEducation ، AgencyHeraklion Development  . 
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