Επίσημη παρουσίαση της νέας πλατφόρμας
απασχόλησης του Δήμου Χερσονήσου
Με

μεγάλη

επιτυχία

πραγματοποιήθηκε

η

επίσημη

παρουσίαση

της

πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας απασχόλησης www.look4job.gr, την
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, στο δημοτικό κατάστημα Μαλίων, «Με την
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.look4job.gr και το "Γραφείο Ενημέρωσης για την
Απασχόληση" στοχεύουμε να παρέμβουμε με τρόπο δυναμικό και ουσιαστικό
στους τομείς της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Καλούμε όλους τους
ενδιαφερόμενους, όπως τους ανέργους που αναζητούν εργασία, να αναρτήσουν
το βιογραφικό τους και επίσης τις επιχειρήσεις να ανεβάσουν αγγελίες
αναζήτησης προσωπικού. Πέραν όμως της εύκολης και στοχευμένης δικτύωσης
της αγοράς εργασίας με την επιχειρηματικότητα, επιπροσθέτως δίνουμε ιδιαίτερη
σημασία και στην εκπαίδευση» τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού
και Απασχόλησης, κ. Ευθύμιος Μουντράκης, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας
της καινοτόμου πλατφόρμας www.look4job.gr. «Όσοι λοιπόν εργαζόμενοι έχουν
«εγγραφεί» στην πλατφόρμα,» πρόσθεσε, «θα μπορούν να ενημερώνονται για
τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να εκπαιδεύονται κατά τους
χειμερινούς μήνες αναβαθμίζοντας έτσι τις τεχνικές τους γνώσεις και ικανότητες.

Σε επόμενη φάση, στόχος μας είναι να διασυνδεθούμε και με πανεπιστημιακά
ιδρύματα, να ενημερώνουμε για την παροχή θέσεων πρακτικής εξάσκησης και
θέσεις μαθητείας. Είναι ένα δωρεάν εργαλείο, χρήσιμο σε όλους και ελπίζουμε
κάποια

στιγμή

να

το

επεκτείνουμε

ακόμα

περισσότερο.»

Ο αντιδήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον αντιπεριφερειάρχη ΕυρωπαϊκώνΔιεθνών θεμάτων, κ. Γιώργο Αλεξάκη για τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση και
την πρόθεσή του να «ταξιδέψει» την ιδέα μας σε όλη την Κρήτη, καθώς επίσης
και το ΚΕΚ «Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου» για την προβολή της
πλατφόρμας απασχόλησης στο ιστοχώρο τους http://www.katartisi.gr/
Περισσότερα Εδώ
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Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου για 3η
συνεχόμενη χρονιά στην Grecka Panorama,
στην Πολωνία

Με περισσότερους από 8.300 Πολωνούς επισκέπτες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία
στη Βαρσοβία της Πολωνίας, η τρίτη έκθεση "GreckaPanorama - Greek
FoodShow 2017"(1 έως 3-12-2017), στο Εθνικό Στάδιο της Πολωνίας - PGE
Narodowy από τη North Events. Η συγκεκριμένη έκθεση προβάλει αποκλειστικά
την Ελλάδα, και χρόνο με χρόνο παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και
σημαντική αύξηση επισκεπτών, είχε 5.000 το 2015.
Περισσότερα Εδώ
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Εορτασμός Αγ. Ανδρέα στην Επισκοπή
Την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου, η γιορτή του Αγίου Ανδρέα σηματοδοτεί και
το τέλος του Φθινοπώρου. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου σε πολλά μέρη της
χώρας φτιάχνουν λουκουμάδες (ή λαλαγγίτες ή τηγανίτες ή τσιριχτά). Παλαιότερα
πίστευαν ότι ο Άγιος Ανδρέας τρυπούσε το τηγάνι όποιας νοικοκυράς ξεχνούσε
το

έθιμο,

γι΄

αυτό

τον

έλεγαν

«τρυποτηγανά».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής και ο Σύλλογος Γυναικών Εργάνη, με τη

συνδρομή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου - Υπουργείου Τουρισμού, τίμησαν την
γιορτή του Αγίου Ανδρέα, διοργανώνοντας μια βραδιά γεμάτη γλύκα και πολλά
χαμόγελα. Το έθιμο αναβίωσε στην πλατεία του Αγίου Μηνά στις 30 Νοεμβρίου,
όπου μοιράστηκαν λουκουμάδες σε όλους.
Περισσότερα Εδώ
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Μεγάλη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων
του Δήμου μας στο κάλεσμά μας για
προσφορά τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες
Η Αντιδημαρχία Τουρισμού Πολιτισμού και Απασχόλησης σε συνεργασία με την
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου ζήτησε από τις ξενοδοχειακές

και επισιτιστικές επιχειρήσεις του Δήμου τη συμβολή τους στην προσπάθεια
συγκέντρωσης τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης,
προκειμένου αυτά να διατεθούν σε ευπαθείς και οικονομικά αδύναμες κοινωνικές
ομάδες.
Επίσης, μεγάλη ήταν η απήχηση των ξενοδόχων στο κάλεσμα του Δήμου για την
παραχώρηση εξοπλισμού στο σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας
Κρήτης «Ευάγγελος Κελαράκης», καθώς και στην πρόσκληση για παροχή
βοήθειας στους πληγέντες συνανθρώπους μας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
Ευχαριστούμε θερμά όλες τις επιχειρήσεις που ευαισθητοποιήθηκαν και
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας.
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Στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης της
ΚΕΔΕ οι "γουρούνες"
Τις απόψεις της δημοτικής αρχής Χερσονήσου στο υπό διαβούλευση σχέδιο
Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων
Μεταφορών», που αφορά στην τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ) μετέφερε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της
ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης, όπου
αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα των γνωστών «γουρουνών».
Περισσότερα Εδώ
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Δωρεάν τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί
χώροι την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που
ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη
Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Σχετικά με Newsletter
Αγαπητοί συνεργάτες,
Θεωρούμε ότι η έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική στις ημέρες μας
ειδικά

για

όλους

εσάς

τους

επαγγελματίες

στο

χώρου

του

τουρισμού.

Έτσι για τη καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις που σχεδιάζει και
υλοποιεί η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης, αλλά και ο Δήμος Χερσονήσου
γενικότερα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την αποστολή του συγκεκριμένου "NEWSLETTER",
προς όλες τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι μόνο, του δήμου μας.
Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον email παρακαλώ πατήστε εδώ.
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