- Για τους ανέργους έως 29 ετών:
- Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ,
σου δίνει τη δυνατότητα να καταρτιστείς στο «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social
Media».
- Αρκεί να είσαι απόφοιτος θεωρητικών σχολών.
- Με εκπαιδευτικό επίδομα 2.700,00€.
- Έχει και πρακτική!
Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε εδώ: https://ueducation.gr/programmata/giaanergous/psifiako-marketing ή καλέστε μας στο 210 9769510 καθημερινά 9:30 – 18:00.

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 2.700 €

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education , μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ,
δίνει την δυνατότητα κατάρτισης στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για
την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 να είναι εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 720,00€.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://ueducation.gr/programmata/giaergazomenous/keee-2 ή καλέστε στο 210 9769510 καθημερινά 9:30 – 18:00.

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 720 €

- Για τους ανέργους 25-29 ετών:
- Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ,
σου δίνει τη δυνατότητα να καταρτιστείς στο κλάδο «Τεχνολογιών, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών».
- Αρκεί να είσαι απόφοιτος από τμήματα ή ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
- Με εκπαιδευτικό επίδομα 3000,00€.
- Έχει και πρακτική!
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://ueducation.gr/programmata/giaanergous/tpe-25-29 ή καλέστε στο 210 9769510 καθημερινά 9:30 – 18:00.

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 3.000 €

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education , μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ,
δίνει την δυνατότητα κατάρτισης στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση
και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με Αναθέτουσα Αρχή το
Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.700,00€.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 να είναι από 18 έως και 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το
30ο έτος)
 να έχουν αποφοιτήσει από τμήματα ή ειδικότητες σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης
τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ/ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ)
 να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και
να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους
 να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι
ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:




Συμβουλευτική – 3 ατομικές συνεδρίες
Κατάρτιση – διάρκειας 540 ωρών (120 ώρες θεωρίας και 420 ώρες πρακτικής)
Πιστοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://ueducation.gr/programmata/giaanergous/psifiako-marketing ή καλέστε στο 210 9769510 καθημερινά 9:30 - 18:00.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education , μέλος του εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ,
δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης στο πρόγραμμα “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση,
Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας
τους,
 να έχουν αποφοιτήσει από τμήματα ή ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ/ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ)
 να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι
ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:




Συμβουλευτική – 6 ατομικές συνεδρίες
Κατάρτιση – διάρκειας 600 ωρών (200 ώρες θεωρίας και 400 ώρες πρακτικής)
Πιστοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://ueducation.gr/programmata/giaanergous/tpe-25-29 ή καλέστε στο 210 9769510 καθημερινά 9:30 – 18:00.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education , μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ,
δίνει την δυνατότητα κατάρτισης στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για
την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας», με Αναθέτουσα Αρχή
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας , Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ_ΒΕΚ).
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 720,00€.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 να είναι εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:




Συμβουλευτική – 5 ατομικές συνεδρίες
Κατάρτιση – διάρκειας 120 ωρών (θεωρία)
Πιστοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://ueducation.gr/programmata/giaergazomenous/keee-2 ή καλέστε στο 210 9769510 καθημερινά 9:30 – 18:00.

