
 
 

 
Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2019 

 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: 1η Έκθεση Καριέρας Refugees@Work 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η 
πλατφόρμα HelpRefugeesWork διοργανώνουν τη 1η Έκθεση 
Καριέρας Refugees@Work, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο του 
Δήμου Λευκωσίας, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019. 
 
Η Έκθεση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από τα 
ταλέντα και την ποικιλία των επαγγελματικών δεξιοτήτων που φέρουν τα άτομα με 
προσφυγικό υπόβαθρο στην Κύπρο. Το παρόν τους θα δώσουν εργοδότες από όλη 
τη Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς 
και οργανισμοί που σχετίζονται με την επιχειρηματική κοινότητα. 
 
Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άτομα που 
αναζητούν εργοδότηση και παραμένουν στην Κύπρο με καθεστώς Διεθνούς 
Προστασίας και Αιτητές Πολιτικού Aσύλου. Οι πιθανοί υποψήφιοι ενδέχεται να 
καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης σας σε εργατικό δυναμικό.  
 
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Refugees@Work καθώς και το διαδικτυακό 
σύνδεσμο για δήλωση συμμετοχής, στην πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται. Η 
συμμετοχή στην Έκθεση είναι εντελώς δωρεάν ωστόσο λόγω περιορισμένου χώρου, 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.   
 
Η Έκθεση Καριέρας Refugees@Work τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της 
Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο και του 
Δήμου Λευκωσίας. Το ΚΕΒΕ είναι επίσημος υποστηρικτής της Έκθεσης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο 
Σταύρο Σταύρου στο τηλέφωνο: 22205959, ή στο κινητό: 97767329 
(WhatsApp/Viber) ή με email στο info@helprefugeeswork.org.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αθηνά Πασχαλίδου, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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H 'EKBEOn Refugees@WorK ane:u8uve:tm oe: e:pyoMte:c; an6 6>-.o to (f)OOl,!a 
e:pyamwv KOi 6Xe:c; nc; n6Xe:ls me; Kunpou, Ka8wc; KOi EKnm5e:UTLKO 15pUI-JOTO. 
Ot ouµµe:n:xovte:c; unotjHl(P.lOl me; 'EK8e:onc; Refugees@Work Ba e:[vm nR6o�uye:c; 
(Kawxot �te:8vouc; nRoorno[ac; Km Atmn:c; Aou>-.ou) nou 5ta1-JEvouv v61-Jt1-Ja omv 
KunRO KOi ava�mouv ERY.0010. 

Anlwan J:uppaoxn� 
- J:101X£ia EnlKOIVWVia�

> na va OUIJIJElEXETE atnv 1 n 'EK8Ean Kaplfpac;

Refugees@Work, napaKaAw au1,1nAnpwatE tnv aitnan Eliw,

fca>c; tlc; 25 NoE1,1l3pfou 2019.

> A6yca> nEplOplOIJEVOU xwpou, ea tnpn8Ei OElpd npotEpal6tntac;.

>

> 

na onolalinnotE nAnpocpopia Ii lilEUKpivlan, 1,1nopEitE va

EmKolvca>vnaaE IJE tov Ko Itaupo Itaupou, IJE touc; aK6Aou8ouc;

tp6nouc;:

TnA.22205959 

Klv. 97767329 (WhatsAppNiber) 

Email: info@helprefugeeswork.org 

www.cyrefugeecouncil.org 
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