3rd
AVIATION CAREER DAY

ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL – 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ
αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή κε απηόλ επαγγέικαηα.
Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή γηα ηα Ειιεληθά δεδνκέλα εθδήισζε ε νπνία
δηνξγαλώλεηαη γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά θαη έξρεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο
ελεκέξσζεο

ηνπ

δηεπξπλόκελνπ

θιάδνπ

επαγγεικαηηθήο

αεξνπνξηθήο

εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο. ηόρνο καο είλαη λα θαζηεξσζεί ζε εηήζηα βάζε θαη
λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην αεξνπνξηθό γίγλεζζαη ζηελ Ειιάδα θαη
όρη κόλν.
Η ζεκαηνινγία ηεο εθδήισζεο θαιύπηεη ζθαηξηθά όιν ηνλ αεξνπνξηθό ρώξν
μεθηλώληαο απ’ ην πηεηηθό θνκκάηη (Πνιηηηθό θαη ηξαηησηηθό) θαη θαηαιήγνληαο
ζηελ επίγεηα εμππεξέηεζε, ηνπο κεραληθνύο θαη ηνπο επηκειεηέο. Μηα επηπιένλ
ελδηαθέξνπζα καηηά αθνξά ζην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή ελαέξηαο θπθινθνξίαο.
Η εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ
αεξνπνξηθό ρώξν, ρσξίο σζηόζν λα απνθιείεη όινπο όζνπο αγαπνύλ ηελ
αεξνπνξία θαη ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ εξαζηηερληθά κε απηή.

θνπόο ηεο εθδήισζεο είλαη λα δώζεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
Πνηά είλαη ηα επαγγέικαηα ηνπ αεξνπνξηθνύ ρώξνπ;
Πσο εθπαηδεύνκαη γηα απηά ηα επαγγέικαηα;
Πνπ εθπαηδεύνκαη γηα απηά ηα επαγγέικαηα;
Πνπ εξγάδνκαη όηαλ ηειεηώζσ ηηο ζπνπδέο κνπ;

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ όια ηα παξαπάλσ, ε εθδήισζε έρεη δνκεζεί γύξσ
από ηξεηο άμνλεο

ΟΜΙΛΙΕΣ

RECRUITING

ΕΚΘΕΣΗ

Κάζε έλαο από απηνύο ηνπο άμνλεο ζπκπιεξώλεη ηνπο άιινπο δύν θαη όινη καδί
παξνπζηάδνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ αεξνπνξηθνύ ρώξνπ θαη ησλ
εκπιεθόκελσλ επαγγεικάησλ.
Μέζσ ησλ Οκηιηώλ – Παξνπζηάζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα απνθηήζνπλ
κηα εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ησλ επαγγεικάησλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ
κέζα από ηηο εκπεηξίεο επηηπρεκέλσλ επαγγεικαηηώλ.
ην ρώξν ηεο Έθζεζεο νη επηζθέπηεο ζα κπνξνύλ λα έξζνπλ άκεζα ζε
επαθή κε ηηο ζρνιέο θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.
Σέινο, ζηνλ ρώξν ηνπ Recruiting νη ήδε επαγγεικαηίεο ζα κπνξνύλ λα
ππνβάινπλ επηηόπνπ ην βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα θαη λα επηδηώμνπλ ην
ελδερόκελν απαζρόιεζήο ηνπο ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ ηνπο
ελδηαθέξνπλ.

ΟΜΙΛΙΕ
09:00 – 09:10

Εηζαγσγή – Καισζόξηζκα

09:10 – 09:40

Καξηέξα ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία

09:40 – 10:00

Καξηέξα ζηε Δηνίθεζε Ειηθνπηέξσλ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ

10:00 – 10:30

Καξηέξα ηνπ Πηιόηνπ Αεξνγξακκώλ

10:30 – 11:00

Η Εθπαίδεπζε ηνπ Πηιόηνπ Αεξνγξακκώλ

11:00 – 11:30

Εθπαίδεπζε θαη Καξηέξα ηνπ Πηιόηνπ Ειηθνπηέξσλ

11:30 – 11:50

Τγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα Επαγγεικαηίεο Πηιόηνπο

11:50 – 12:20

Σν Μέιινλ ηνπ Επαγγέικαηνο

12:20 – 12:40

Σν επάγγεικα ηνπ Φξνληηζηή / ηεο Αεξνζπλνδνύ

12:40 – 13:00

Σν επάγγεικα ηνπ ύκβνπινπ Αεξνκεηαθνξώλ

13:00 – 13:30

Σν επάγγεικα ηνπ Ειεγθηή Ελαέξηαο Κπθινθνξίαο

13:30 – 14:00

ηέιερνο Επίγεηαο Εμππεξέηεζεο Αεξνδξνκίνπ

14:00 – 14:20

Σν επάγγεικα ηνπ Μεραληθνύ Αεξνζθαθώλ

ΚΛΗΡΩΗ ΠΣΗΕΩΝ ΕΘΙΜΟΤ

FLOOR PLAN

PROFILE ΕΚΔΗΛΩΗ
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AVIATION CAREER DAY
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