Λευκωσία 15.6.2015
Προς: Όλα τα Μέλη του Τομέα Υπηρεσιών
Από: Γενικό Γραμματέα
Θέμα: Εκθέσεις Καριέρας
Σας επισυνάπτουμε πληροφορίες για δύο «Εκθέσεις Καριέρας» που θα
πραγματοποιηθούν στις 24 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2015 σε Λεμεσό και Λευκωσία
αντίστοιχα, για ενημέρωση σας.
Η πρώτη έκθεση, Finance & Tech Career Fair, απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε
υποψήφιους υπαλλήλους στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας και
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο St. Raphael στη Λεμεσό.
Η δεύτερη έκθεση, Cyprus Law & Corporate Career Fair, απευθύνεται σε επιχειρήσεις
και υποψήφιους υπαλλήλους στους τομείς της νομικής και των επαγγελματικών
υπηρεσιών και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.
Το ΚΕΒΕ στηρίζει και τις δύο εκθέσεις, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει και να
διευκολύνει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και επαγγελματίες στους σχετικούς τομείς να
συναντηθούν και να διερευνήσουν τις προοπτικές εργοδότησης.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές στο τηλ.
99557544 και email sliatsos@projectvirtu.com
Με εκτίμηση,
Μάριος Τσιακκής
Γενικός Γραμμτέας

net|work: Cyprus Finance & Tech Career Fair
Project Virtù, announces its latest venture. A career fair solely focused on the finance and
technology industry. The country's leading finance and/or technology related firms will be attending the
event with the aim to discover, interact with and recruit the finest talent Cyprus has to offer. Over 15
companies and more than 300 people are expected to attend. The event will take place on Wednesday,
24th of June at St.Raphael Resort, Limassol, from 15:30 to 20:00.
The event is open to the public. Business attire is essential to attend. It is recommended for job
candidates to bring along several copies of their CV.
The event is being officially supported and endorsed by the Cyprus Securities and Exchange Commission
and the Cyprus Chamber of Commerce and Industry.
More information at www.facebook.com/ProjectVirtu

net|work: Cyprus Law & Corporate Career Fair
For the first time in Cyprus, a career fair solely focused on the Law & Corporate industry. The
country's leading law and trust firms will be attending the event with the aim to discover, interact with
and recruit the finest talent Cyprus has to offer. Over 15 companies and more than 300 people are
expected to attend. The event will take place on Wednesday, 1st of July at Hilton Park Hotel, Nicosia
from 15:30 to 20:00.
The event is open to the public. Business attire is essential to attend. It is recommended for job
candidates to bring along several copies of their CV.
The event is being officially endorsed/supported by the Cyprus Chamber of Commerce and Industry, the
Cyprus Bar Association and the Cyprus Fiduciary Association.
More information at www.facebook.com/ProjectVirtu

