Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2015

Δεξιότητες για γυναίκες στον (ανδροκρατούμενο) κατασκευαστικό
κλάδο
Ανάπτυξη δεξιοτήτων, σημαντικές παρεμβάσεις και ομιλίες, δικτύωση με επαγγελματίες
του κλάδου των κατασκευών, και επαγγελματικό εργαστήριο με πρακτικές συμβουλές
για βελτίωση διαπροσωπικών δεξιοτήτων, θα προσφέρει το συνέδριο, «Tips 4 Skills:
Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων», που συνδιοργανώνουν η Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. και η
Κοιν.Σ.Επ Knowl, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, από τις 12.00 το μεσημέρι, στο
Collage, ένα νέο συναρπαστικό πολυχώρο στο κέντρο της Αθήνας (Καπνικαρέας 3).
Το «Tips 4 Skills» θα δώσει βήμα σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διαμορφωτές πολιτικής και
εκπρόσωπους θεσμικών φορέων και μέσων
μαζικής ενημέρωσης για να μιλήσουν
χρήσιμα, πρακτικά και ουσιαστικά σε
γυναίκες
που
επιθυμούν
να
σταδιοδρομήσουν στον ανδροκρατούμενο
κλάδο των κατασκευών. Απευθυνόμενοι/νες
κατά κύριο λόγο
σε γυναίκες, οι
ομιλητές/τριες θα παρουσιάσουν βέλτιστες
πρακτικές, χρήσιμες εμπειρίες και αναγκαίες
δεξιότητες για επιτυχημένες καριέρες στις
κατασκευές. Το συνέδριο θα συντονίσει η
γνωστή interior designer και επιτυχημένη
επαγγελματίας Σίσσυ Φειδά. Η είσοδος είναι
ελεύθερη με απαραίτητη ηλεκτρονική εγγραφή εδώ.
Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό εργαστήριο από
τον Σύμβουλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης, και τέως Γενικό Διευθυντή Lafarge, Όμιλος
ΑΓΕΤ Ηρακλής, κ. Γιώργο Βλάχο, με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,
διαπραγμάτευσης και ηγεσίας για την καλλιέργεια εποικοδομητικών διαπροσωπικών
επαγγελματικών σχέσεων. Οι συμμετέχουσες του συνεδρίου μπορούν να το
παρακολουθήσουν δωρεάν και να επωφεληθούν από το περιεχόμενο του. Δείτε εδώ
όλους τους ομιλητές - το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου High
Heels το οποίο έχει αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε βασικές διαπροσωπικές
δεξιότητες για γυναίκες που επιθυμούν να εισέλθουν ή απασχολούνται ήδη στον
ανδροκρατούμενο κλάδο των κατασκευών. Το έργο High Heels προσφέρει στις γυναίκες
κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα φυλετικά
στερεότυπα που συχνά τις εμποδίζουν να σταδιοδρομήσουν στον κατασκευαστικό
τομέα.
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