Εισαγωγικό Εργαστήρι για
Επαγγελματίες Yγείας

Το Εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε όλους
τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι
αναζητούν σύγχρονες μεθόδους για
βιώσιμη διαχείριση του Οργανισμού τους.

«Manage your Business»

Ο τομέας της Υγείας τα τελευταία χρόνια έχει
εξελιχθεί ραγδαία, στην Κύπρο, ειδικά με την
έναρξη της λειτουργίας του ΓΕΣΥ και της
πανδημίας COVID-19.
Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να
λειτουργήσουν με πολύ διαφορετικό τρόπο από
ότι μέχρι τώρα, τόσο Διοικητικά με τις νέες
διοικητικές απαιτήσεις του ΓΕΣΥ, όσο και
Διευθυντικά με την πρόσληψη και καθοδήγηση
νέου προσωπικού, για να μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν να παρέχουν
ποιοτικές υπηρεσίες, προς τους πελάτες τους,
σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον.
Αυτό έχει επιφέρει μεγάλες προκλήσεις στους
επαγγελματίες υγείας όπως: Φυσιοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς
Παιδαγωγούς κλπ, οι οποίοι καλούνται να
κάνουν σωστή διαχείριση τόσο των πόρων που
διαθέτουν (π.χ. οικονομικών), όσο και του
Ανθρώπινου δυναμικού τους, αυξάνοντας έτσι
τα
επίπεδα
παραγωγικότητας
και
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του
Οργανισμού τους.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
ΚΕΣΕΑ, είναι εισαγωγικό και ανάλογα με
τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν,
θα ακολουθήσουν πιο εξειδικευμένα
σεμινάρια με βάση τους πιο κάτω 5
τομείς. Είναι διάρκειας τριών (3) ωρών και
θα διδάξει η κα Άννα Ξυνιστέρη,
Εκπαιδεύτρια και Γενική Διευθύντρια του
ΚΕΣΕΑ.

Το Εισαγωγικό Εργαστήρι για
Επαγγελματίες υγείας
«Manage your Business», θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16
Απριλίου 2022 από τις 09:00-12:00,
στην Δημοσιογραφική Εστία,
Λεωφόρος ΡΙΚ, Αγλαντζιά.

Kόστος: 50 ευρώ. Για κράτηση θέσης
θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό ως
τις 30/03/2022.

‘Eμβασμα, στο Λογαριασμό:
010912001097 (Τράπεζα Κύπρου),
IBAN:

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι να απαριθμηθούν και
εξηγηθούν όλοι οι τομείς που χρειάζεται
μία
μικρή
επιχείρηση/οργανισμός
επαγγελματιών υγείας, όπως:
1. Σωστή στελέχωση
2. Αποτελεσματική διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού
3. Προώθηση και ανάπτυξη της
επιχείρησης/Οργανισμού
4. Οικονομική διαχείριση και
5. Τα ψηφιακά και άλλα εργαλεία που
χρειάζονται.

CY73002001090000001200109700.

Κατά την πληρωμή παρακαλώ
σημειώστε: ΟΝΟΜΑ-ΒΟΒΑΤΗ
ADULT.

Για
περισσότερες
πληροφορίες:
99646073, 99484389 και e-mail:
litsa.zenonos58@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ
Το
Σεμινάριο/Εργαστήριο
για
Επαγγελματίες υγείας “Manage your
Business“ θα διδάξει η Σύμβουλος και
Εκπαιδεύτρια, κα Άννα Ξυνιστέρη.
Κατέχει εικοσαετή πείρα στην εκπαίδευση
ενηλίκων,
στον
ευρύτερο
τομέα
θεμάτων
διαχείρισης
ανθρώπινου
δυναμικού.
Έχει διεξάγει περισσότερα από 1000
Σεμινάρια στα αντικείμενα που διδάσκει,
έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 10,000
στελέχη και υλοποίησε ως υπεύθυνη έργου
περισσότερα
από
100
έργα,
συχρηματοδοτούμενα και μη.
Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Δημόσια
Διοίκηση
και
είναι
πιστοποιημένη
Διευθύντρια
Έργου PMP (από
ΡΜΙ Institute των ΗΠΑ) και πιστοποιημένη
εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ.
Τα Σεμινάρια και Εργαστήρια στα οποία
διδάσκει, είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να
παρέχουν καλές πρακτικές και τεχνικές που
οι συμμετέχοντες μπορούν να εφαρμόσουν
άμεσα στην εργασία αλλά και τη ζωή τους.

