
 

ПРОГРАМА 

Дня Кар’єри 

                                    11.04.2018 

                    Інформаційний Центр ЄС ОНЕУ у партнерстві з  Відділом маркетингу  

                               та відділом  із зв’язків з роботодавцями  

 

10:00 – 10:30 Початок реєстрації учасників  Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

вул.Преображенськ

а,8, І корпус ОНЕУ, 

1 поверх, холл 

10:30 – 11:00 Відкриття Дня Кар’єри ЄС 

Вітальні слова: 

 

● Михайло Звєряков – Ректор університету 

● Ірина Шостак – Керівник ІЦ ЄС ОНЕУ 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, вул. 

Преображенська, 8, 

Велика актова зала 

11:00 – 17:00 Спілкування учасників з представниками 

Європейських програм для молоді, бізнесу /НУО/ 

влади та іншими партнерами 

 

 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, вул. 

Преображенська ,8, 

Велика актова зала, 

Мала актова зала, 

холл університету 

11:30-14:00 1) Презентація:«Особливості написання заявок на 

конкурси програми «Креативна Європа»; 

Юлія Федів «Креативна Європа» – директор Бюро 

Креативна Європа 

2) Презентація: «Програма Європейського Союзу 

Еразмус+: гранти на обмін, стажування, 

навчання, викладання». 

Одеський 

національний 

економічний 

університет , вул. 

Преображенська,8, 

Велика актова зала 

  



Катерина Жданова  

–  менеджер з індивідуальних можливостей 

Програми Еразмус+ 

3) Презентація компанії «Вітмарк» «Вітмарк –

Україна стань частиною команди професіоналів!» 

  

 

Тренінги: 

14:00-15:30  

Тренінг 1. «Співбесіда перед 

працевлаштуванням: слабкі та сильні 

сторони»; 

тренер:  Орлова Наталя, провідний фахівець 

відділу підтримки безробітних Центру 

зайнятості м. Одеса;  

                     Презентації компаній.  

 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, ауд. 

№216 ІЦ ЄС ОНЕУ 

14:00-15:30 Тренінг3. «Працевлаштування без 

досвідуроботи" 

тренер: ФіліпповВолодимир, менеджер 

напрямку допомоги відновлення засобів для 

існування; 

тренер: Олена Мороз – кейс-менеджер проекту 

«Тривалий економічний підйом для миру», 

Благодійний Фонд «CARITAS» 

                         

                      Презентації компаній 

 

Одеський 

національний 

економічний 

університет , ауд. 

№ 216 

14:00-16:50 Тренінг 3. «StartUp: від ідеї до власного бізнесу. 

Основні питання та проблеми стартапів в  

Одеському регіоні» 

тренер: Арутюнян Рузанна,  співзасновник та СЕО 

бізнес-школи WAVE м. Одеси;  

 

                      Презентації компаній 

 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

ауд.№210 

  

 

 

 

Для реєстрації  щодо участі у Дні Кар’єри, звертайтеся за посиланням: 
https://goo.gl/forms/aT8w4NYqdrS1LwYD2 
 
За додатковою інформаціїєю звертайтеся: ОНЕУ,1-ий корпус, Преображенська, 8,тел: 723-05-42 –
відділ маркетингу та зв’язків з роботодавцями та сприянню працевлаштування студентів ОНЕУ, 
0972216515 – координатор ІЦЄС ОНЕУ, або за ел. адресою: career.department.oneu@gmail.com 
 

«День кар’єри ЄС» у м. Одеса є одноденним заходом, що проводиться Інформаційним центром ЄС у м. 

Одеса, в рамках проекту “Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні”, який є ініціативою, 

що фінансується Представництвом Європейського Союзу та виконується Громадською організацією 

“Фундація “Відкрите суспільство”. Більше про проект на сайті http://euroquiz.org.ua 

https://goo.gl/forms/aT8w4NYqdrS1LwYD2
https://maps.google.com/?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+8&entry=gmail&source=g
mailto:maarketing.department@gmail.com
mailto:areer.department.oneu@gmail.com
http://euroquiz.org.ua/


 
 

 


