ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες στήριξης ανέργων ατόμων ή των απειλούμενων
από την ανεργία και στα πλαίσια άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, στο Δήμο
Ηλιούπολης λειτουργεί από το 2007 στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Υγείας
Παιδείας & Εθελοντισμού, ο Τομέας Υποστήριξης Ανέργων.
Κύριο στόχο έχει την ενημέρωση, την ατομική ενδυνάμωση, τη
διευκόλυνση και υποστήριξη των κατοίκων της πόλης στην προσπάθειά τους να
βρουν δουλειά, και να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.
Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο εργασιακής ανασφάλειας σαν
τη σημερινή, τα άτομα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και ενημερωμένα για
την αγορά εργασίας.

Παράλληλα με τις δράσεις του Τομέα Υποστήριξης Ανέργων, η οικονομική
κρίση που βιώνει η χώρα μας καθιστά αναγκαίο μεταξύ των άλλων το σχεδιασμό και
την υλοποίηση δράσεων στο επίπεδο του Δήμου, ενίσχυσης της τοπικής αγοράς
και επιχειρηματικότητας.
Μια τέτοια σημαντική και αξιόλογη δράση σε θέματα Επιχειρηματικότητας
είναι η λειτουργία του «Σχολείου Επιχειρηματικότητας» στο Δήμο μας , από
εθελοντές, καταρτισμένους επιστήμονες, από τις 10/10/2016. Στο Δήμο Ηλιούπολης
λειτουργεί Σχολείο Επιχειρηματικότητας. Σε αυτό όλοι οι δημότες μπορούν να
επιμορφωθούν κατάλληλα επάνω σε ζητήματα ίδρυσης, οργάνωσης & λειτουργίας
μικρών &μεσαίων επιχειρήσεων.

ΟΦΕΛΗ
Για όλους τους κατοίκους της πόλης:
 Έγκυρη ενημέρωση για εύρεση εργασίας ή απασχόλησης
 Επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
 Τεχνική κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση
 Καλλιέργεια σύγχρονης & αποδοτικής επιχειρηματικής κουλτούρας
 Δυνατότητα έναρξης της δικής τους επιχείρησης
 Δωρεάν λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών
Για τις επιχειρήσεις & τους επαγγελματίες της πόλης (εκτός των ανωτέρω):
 Αντιμετώπιση άμεσων επιχειρηματικών προβλημάτων
 Εύρεση κατάλληλων εργαζομένων κατοίκων της πόλης
 Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας & προβολή των υπηρεσιών προϊόντων του

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 Συνοδευτική Επιστολή
 Βιογραφικό Σημείωμα
 Συστατική Επιστολή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 Ιστοσελίδες Ενημέρωσης για Απασχόληση
 Αναζήτηση Εργασίας μέσω Διαδικτύου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Τομέας στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.
Η επαφή σας με τον Τομέα μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή από κοντά στο
Γραφείο Υποδοχής Αιτημάτων.

Διεύθυνση: Δημαρχείο Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαπα
Ημέρες & ώρες αρχικής υποδοχής: Καθημερινά – 9:00 πμ έως 13:00 μμ
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9970053 , 210 9970054
Υπεύθυνη: Κατερίνα Χορταριά
E-mail: care@ilioupoli.gr
Σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/ Τομέας Υποστήριξης Ανέργων &
Τοπικής Επιχειρηματικότητας Δήμου Ηλιούπολης

