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Εταίροι του έργου στην Ευρώπη
Minipreneure Zentrum gGmbH
[Σύμβουλοι Καριέρας, Σααρμπρύκεν - Γερμανία]
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
[Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πετς, Πετς Μπαρανίας – Ουγγαρία]
Габровска търовско-пронишлена палата
[Gabrovo Chamber of Commerce, Gabrovo – Bulgaria]
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia [Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας της Μούρσια, Μούρσια – Ισπανία]
VILNIAUS PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai [Εμπορικό Βιομηχανικό και
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Βίλνιους, Βίλνιους, Λιθουανία]

Εταίροι του έργου στην Ελλάδα
Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Επιστημονικού
Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.)
N. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
www.stepc.gr

The Project...
...at a glance!

Υπεύθυνος Έργου: Αρτέμης Σαϊτάκης
Tel: +30 2810 391900
e-mail: saitakis[AT]stepc.gr

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Ν. Ραπτάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.
Καλησπερίδων 16, 71307 Ηράκλειο Κρήτης
Tel. +30 2810 282886
www.eniochos.com
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αθανάσιος Βούρλας
Κινητό: 694 8111941, email: athanasios.vourlas[AT]eniochos.com

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της υλοποίησης του έργου
στους σχετικούς ιστότοπους.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο
τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Νικόλαος Ραπτάκης

Αντικείμενο του έργου Job Developer

Ομάδες-Στόχοι του έργου Job Developer

Στοχευμένη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων στην ΕΕ

Κύριοι ρόλοι για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων

τευχθεί συμβατότητα με την εργασιακή πραγματικότητα, καθώς και η ανάγκη για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
των νέων με τη δημιουργία στοχευμένων, εξατομικευμένων σχεδίων προσωπικής ανάπτυξης. Το
έργο επιδιώκει να συμβάλει στις ευρύτερες προσπάθειες για την προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με γνώμονα την ανάδειξη και ενίσχυση των προσωπικών ταλέντων
και την αντιστοίχισή τους με υφιστάμενες αλλά
και ανεξερεύνητες ακόμη ανάγκες της αγοράς,
δηλαδή με ευκαιρίες απασχόλησης.

Στόχοι του έργου Job Developer
Εξερεύνηση νέων τομέων απασχόλησης, ενίσχυση και προώθηση ταλέντων και ικανοτήτων

ΕΜΠΕ Δ ΩΜΕ ΝΗ ΠΡΑΚ ΤΙΚΗ ΣΕ Χ ΩΡΑ ΤΗΣ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΝΩΣΗΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ 18+

Διάγνωση Ταλέντου

Scan Αγοράς Εργασίας

Experts Hearing
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Εξερεύνηση
του ίδιου δυναμικού

Επαναστόχευση γνωστών
ευκαιριών απασχόλησης

Ανασκόπηση του
προσωπικού Talent Radar

Προσαρμογή του προσανατολισμού καριέρας

Ανακάλυψη αγνώστων
ευκαιριών απασχόλησης

Ανασκόπηση του τοπικού
Employment Radar

Καθορισμός φάσματος
πεδίων απασχόλησης

Δημιουργία νέων
ευκαιριών απασχόλησης

Συνεκτίμηση δυνατοτήτων
για καινοτομία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Talent Radar

Employment Radar

Νέοι
άνεργοι
18+
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Η συνεχώς μεταβαλλόμενη αγοράς εργασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη σημασία
δράσεων αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού της. Η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δημιουργηθούν
και να υποστηριχθούν νέοι τομείς επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην αγορά
εργασίας. Υπάρχουν τρεις παράμετροι, που
αποτελούν κίνητρα για το έργο: Η ανάγκη για
βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η ανάγκη για (επανα-) σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να επι-

Multipliers

Πληροφόρηση &
Ευαισθητοποίηση

Επιμελητήρια, Οργανισμοί
προώθησης απασχόλησης,
γενικά και επαγγελματικά
Σχολεία, Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Ιδρύματα,
Επιχειρηματικοί
σύμβουλοι,
κ.τ.ο.

Personal plan

καθοδήγηση / υποστήριξη / συντονισμός
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
Νέο επαγγελματικό
προφίλ
Συμβούλου Καριέρας

ρόλο στην εφαρμογή της μεθοδολογίας. Θα
καθοδηγούν και θα υποστηρίζουν τους νέους
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι έμπειρα άτομα από τοπικούς οργανισμούς, όπως Επιμελητήρια, Οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης, σχολεία/σχολές γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Συμβουλευτικές Επιχειρηματικότητας, κ.λπ. Οι οργανώσεις αυτές δρουν ως
τοπικοί πολλαπλασιαστές του έργου συμμετέχοντας με έμπειρα στελέχη στις επιμέρους
δράσεις του έργου.

Το έργο στοχεύει σε δύο κύριες ομάδες:
(1) Σε Νέους/-ες ηλικίας 18 ετών και άνω, που
αναζητούν ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Αυτοί είναι
οι κύριοι ωφελούμενοι της υλοποίησης του
έργου και των αποτελεσμάτων του. Μπορούν να
είναι μαθητές όλων των τύπων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ασκούμενοι, οι
οποίοι σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους ή νέοι,
που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης και
χρειάζονται υποστήριξη στις προσπάθειές τους.
(2) Σε Job Developers, οι οποίοι έχουν κεντρικό

Οργάνωση και φάσεις του έργου Job Developer
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Talent Radar

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Employment Radar

Εφαρμογή
σε χώρες της ΕΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18
ετών και άνω. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με
σχολεία, οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης, επιμελητήρια, κέντρα σταδιοδρομίας και
επιχειρήσεις στις χώρες των εταίρων του έργου.
Οι συμμετέχοντες νέοι θα καθοδηγούνται από
εκπαιδευμένους Job Developers, προκειμένου
να εξερευνήσουν το δυναμικό και τα ταλέντα
τους και να τα αντιστοιχίσουν στις απαιτήσεις της
τοπικής αγοράς εργασίας. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι Job Developer θα αναπτύξουν σε
συνεργασία με τους ίδιους τους νέους αλλά και
άλλους εμπειρογνώμονες, ένα προσωπικό σχέ-

Ανάλυση
ιδιαιτεροτήτων

Personal plan
Προσαρμοσμένες
προσεγγίσεις για τη μείωση
της ανεργίας των νέων

διο ανάπτυξης σταδιοδρομίας με συγκεκριμένες συστάσεις για πιθανές επαγγελματικές
δραστηριότητες, πιθανά μέτρα εκπαίδευσης ή
περαιτέρω επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Οι Job Developers ενισχύουν έτσι την ικανότητα
δράσης και αυτο-οργάνωσης των νέων δίνοντάς τους μια ώθηση να εντοπίσουν τα δικά τους
ταλέντα και να τα χρησιμοποιήσουν, για να
γίνουν οι ίδιοι «ειδικοί του εαυτού τους». Επιπλέον, μέσα από την ανάλυση της αγοράς εργασίας μπορούν να ανακαλύψουν νέα επαγγελματικά πεδία και να βελτιώσουν στοχευμένα τις
αντίστοιχες απαιτούμενες ικανότητες.

Συστηματική υλοποίηση έργου με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

pers στις αντίστοιχες χώρες εταίρους θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των εργαλείων της
μεθοδολογίας. Αυτοί θα εφαρμόσουν στη
συνέχεια τη μεθοδολογία υποστηρίζοντας για
ένα επαρκές χρονικό διάστημα τους ενδιαφερόμενους νέους συμμετέχοντες . Το έργο θα
ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση εργαστηρίων
εμπειρογνωμόνων σε όλες τις χώρες των
εταίρων. Τα εργαστήρια αυτά αποσκοπούν στην
αναλύσηση της πορείας υλοποίησης του έργου
και στην διασφάλιση της βιωσιμότητας των
αποτελεσμάτων του έργου.

Κατ αρχάς, οι εταίροι του έργου θα εκπαιδευτούν ως πολ λαπλασιασ τές, ώσ τε να
γνωρίζουν τις παραμέτρους της μεθοδολογίας
από την διάγνωση ταλέντου και το ραντάρ
απασχόλησης, έως και την ακρόαση εμπειρογνωμόνων. Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου
θα οργανώσουν Ημερίδες Πληροφόρησης,
προκειμένου να ενημερωθούν τοπικοί πολλαπλασιαστές και η κοινή γνώμη στις χώρες τους
σχετικά με τη σκοπιμότητα και τις πτυχές
υλοποίησης του έργου.
Ως επόμενο βήμα, οι μελλοντικοί Job Develo-

2015

2016
Training Πολλαπλασιαστών
Ενημερωτικές ημερίδες

Kick-off-Meeting

Training Job Developer

2017
Εφαρμογή Διάγνωσης Ταλέντου
Εφαρμογή Ραντάρ Απασχόλησης
Εξατομικευμένα σχέδια ανάπτυξης

2018
Ολοκλήρωση του Έργου
Ανάλυση και βιώσιμες
προσαρμογές σε Εργαστήρια Εμπειρογνωμόνων

