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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣ: Μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ με διάθεση για τηλεργασία.

Στην αφετηρία ένα ζωντανό εργαστήρι
Πληροφορικής και Δημοσιογραφίας
Ημέρα
Ωρες
Χώρος

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010
11 π.μ.-5 μ.μ.
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

- Καινοτομία με Νέες Τεχνολογίες παντού!
- Ολόπλευρη Εκπαίδευση των δημοσιογράφων
- Ευκαιρίες απασχόλησης The case of Web Content Manager
ΜΙΑ ΛΙΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ αναλαμβάνει το Βαλκανικό Κέντρο Τύπου [ΒΚΤ]
τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010. Θα …μετακομίσει στην Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης και από εκεί -μέσω ηλεκτρονικών οδών- θα επιχειρηθεί ο
συντονισμός μιας εθελοντικής ομάδας συντακτών για τη συγκέντρωση
υλικού και πληροφοριών από τις επιχειρήσεις πληροφορικής της Βορείου
Ελλάδος.
Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τον ΣΕΠΒΕ και την ΕΣΗΕΜ-Θ και
αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλεται από τα δύο διοικητικά
συμβούλια και τα στελέχη των φορέων για την ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας.

Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, που έχουν
γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και έχουν διάθεση για να τηλεργαστούν
μεταξύ της 11ης πρωινής και της 5ης απογευματινής της 1ης Φεβρουαρίου να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη Γραμματεία του Βαλκανικού Κέντρου
Τύπου [2310.270826, Στρατηγού Καλλάρη 5, 1ος όροφος, Μαρία Πεκλάρη]
ή με e-mail στο: milame2010@gmail.com, σημειώνοντας ΜΟΝΟΝ τις ώρες
για τις οποίες προσφέρονται να εργαστούν εθελοντικά.
Το ΒΚΤ απευθύνεται ιδιαίτερα σε άνεργους συντάκτες και συντάκτριες,
που θέλουν να διερευνήσουν τις πιθανότητες απασχόλησης μέσω
τηλεργασίας. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο έργου Equal για τη
συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, μέλη της
ΕΣΗΕΜ-Θ είχαν διερευνήσει σε βάθος σχετικά ζητήματα.
Η πρωτοβουλία συνιστά τη δεύτερη δραστηριότητα του BrainStorming
2010-20, ενός σύγχρονου θεσμού, που εγκαινιάστηκε στις 4 Ιανουαρίου
2010 στο συνεδριακό κέντρο της ΕΣΗΕΜ-Θ και έχει ως σκοπό τη σύσφιγξη
των σχέσεων των δημοσιογράφων με τους φορείς της Μακεδονίας και της
Θράκης. Οι επόμενες θα γίνουν στις αρχές Μαρτίου στον Σύνδεσμο
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και στις αρχές Απριλίου στην Πολυτεχνική
Σχολή του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες
Λάζαρος Χατζηνάκος – Βασίλης Σολιόπουλος 6937.213174
progress@esiemth.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής
[Μέσω e-mail με αναφορά στις ώρες που έχει ο καθένας-καθεμιά για τηλεργασία]
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ (BrainStorming)
milame2010@gmail.com

