
To kariera.gr στο πλαίσιο συνεργασίας μας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον και την Coca-Cola 
Hellas υποστηρίζει το πρόγραμμα “Youth Empowered”, το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα 

ενίσχυσης της απασχολησιμότητας για νέους ανθρώπους από 18-30 ετών. 

 
Σήμερα, οι  νέοι, οι γυναίκες και οι επαγγελματίες του κλάδου HoReCa  είναι ανάμεσα στα κοινά 
που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, ενώ καλούνται να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις της νέας εποχής. 
Μέσω του kariera.gr- Στρατηγικός Συνεργάτης του προγράμματος για το 2021- η Coca-Cola 

θέτει ως στόχο την ενδυνάμωση/ κατάρτιση 10.000 ατόμων με δεξιότητες του αύριο, για να 
διεκδικήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον. 
Η επίτευξη αυτού το στόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω του ανανεωμένου υλικού που έχει 

αναρτηθεί στην πλατφόρμα και περιλαμβάνει:  
▪ 25 e-learnings (με θεματολογία προσανατολισμένη στον κλάδο του 

HoReCa, στην Επιχειρηματικότητα, στην Απασχολησιμότητα καθώς και 
στα πιο περιζήτητα Soft Skills στην αγορά εργασίας) 

 Παράλληλα, θα διεξαχθεί ο 1ος κύκλος των Live Webinars από τις  29/03 μέχρι τις 31/3 
και απευθύνεται σε νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του HoReCa. 
  
 --------------------------------------------------------------------------------- 
Λίγα Λόγια για το Youth Empowered: 
  
Το Youth Empowered, είναι το μεγαλύτερο και δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 

του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στην ευρύτερη πλατφόρμα προγραμμάτων της 
Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola που απευθύνονται στους νέους (18-30 ετών) της 
χώρας μας με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν έμπρακτα στην 
αναζήτηση εργασίας, στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση 

ευκαιριών για το μέλλον που ονειρεύονται. 
Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε και μία νέα ενότητα, το Youth Empowered: The HoReCa Edition, 
το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για να υποστηρίξει τους νέους που απασχολούνται στον κλάδο της 

εστίασης και του τουρισμού και αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους ή να 
αποκτήσουν νέες (upskilling & reskilling) προκειμένου να ανταποκριθούν με δυναμικό τρόπο 
στις προκλήσεις της νέας εποχής. 
  
Το kariera.gr είναι το μεγαλύτερο hub για την απασχόληση στην Ελλάδα και στρατηγικός 
συνεργάτης για την υλοποίηση του Youth Empowered. Ο κύριος σκοπός του Kariera.gr είναι: 
  

▪ να συμβάλει στην προσέλκυση 30.000 νέων εγγεγραμμένων χρηστών 
στην πλατφόρμα, 

▪ στην «ενδυνάμωση» 10.000 συμμετεχόντων μέσω της συμμετοχής 
τους σε κάποιο digital session ή την παρακολούθηση των e-learnings  

▪ στην εξατομικευμένη “high-impact intervention” καθοδήγηση σε 500 
επιλεγμένους συμμετέχοντες (παρέχοντας 1 -1 καθοδήγηση-
mentoring, υποτροφίες, συνεδρίες διαχείρισης καριέρας, αποκλειστικές 

εκδηλώσεις-webinars, κ.λπ.) 
  
Το Youth Empowered προσφέρει στους νέους, τόσο μέσω της πλατφόρμας του όσο μέσω του 
mobile app (δωρεάν λήψη από Apple Store και Google Play), καθοδήγηση, δικτύωση και 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους. Μέσα από την πλατφόρμα και το mobile app μπορείτε να 
ανακαλύψετε όλα τα features που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νέων και της 
αγοράς: 
  

▪ Ε-learnings πάνω σε 4 βασικές κατηγορίες: 
o HoReCa: Revenue Management, Essential HoReCa Key 

Skills,HoReCa Management, HoReCa 

Industry- Εισαγωγή στον κλάδο από τη Workathlon, Food & 
Beverage Operation & Management - The Ho.Re.Ca. Value 
Chain, Digital Marketing, Hospitality Ecosystem Structure 
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o Employability: Building your Personal Brand, Επιχειρηματική 
Διορατικότητα, Ψηφιακές Δεξιότητες, Απασχολησιμότητα και 

Διαχείριση Καριέρας, Προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη, Key 
Business Skills, Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις, 
Δεοντολογία και Επαγγελματισμός 

o Entrepreneurship: Η επιχειρηματικότητα στην πράξη, 

Ξεκινώντας τη δική σου επιχείρηση 
o Soft Skills: Ομαδικότητα και Συνεργασιμότητα ,Καινοτομία & 

Δημιουργική Σκέψη, Ηγεσία, Διαχείριση Αλλαγής, Διαχείριση 

Άγχους, Αποτελεσματική Λήψη Αποφάσεων, Αποτελεσματική 
επικοινωνία, Ανθεκτικότητα & Προσαρμοστικότητα 

  
Μετά από την ολοκλήρωση κάθε e-learning συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση 

παρακολούθησης! 
  

▪ Flash e-learnings διάρκειας 2 λεπτών για γρήγορα και on the go 

trainings. 
▪ Eιδική ενότητα HoReCa edition, με περιεχόμενο ειδικά διαμορφωμένο 

για τους νέους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και 
της εστίασης. 

▪ Το μεγαλύτερο δίκτυο μεντόρων από στελέχη της Coca-Cola Τρία 
Έψιλον και μεγάλων επιχειρήσεων 

▪ Μentors talks: Ομιλίες και παρουσιάσεις μεντόρων του προγράμματος 
με στόχο να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν τους νέους. 

▪ 1:1 Mentoring Sessions 
  
Ταυτόχρονα, το τριήμερο 29-30-31/3 θα πραγματοποιηθεί ο 1ος κύκλος Live Webinars 

απευθυνόμενο στους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του HoReCa, με τις 
εξής θεματολογίες: 

▪ 29/3 - 17:30- 19:00 - Bartender, a universal profession 
▪ 29/3 - 19:15- 20:45 - Intro to Mixology and Spirits Knowledge 

  
▪ 30/3 - 18:00 – 19:00 - Ο Barista στον 21ο αιώνα 
▪ 30/3 - 19:15 - Εffective Cost Handling 

  
▪ 31/3 - 18:00 – 19:00 - Introduction to Digital Marketing 
▪ 31/3 - 19:15 – 20:15 - Hospitality Adventure 

  
 

 


