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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ JOB DEVELOPERS 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ, 15-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
 
Αντικείμενο του έργου Job Developer 
 
Η συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύει τη σημασία των 
δράσεων αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού της. Για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων, πρέπει να δημιουργηθούν και υποστηριχθούν νέοι τομείς επαγγελματικών 
ικανοτήτων, να επανασχεδιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να βελτιστοποιηθεί η 
επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία στοχευμένων, εξατομικευμένων σχεδίων 
προσωπικής ανάπτυξης. Το έργο επιδιώκει να συμβάλλει στην προσαρμογή της 
επαγγελματικής κατάρτισης των νέων σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με γνώμονα 
την ανάδειξη και ενίσχυση των προσωπικών ταλέντων και την αντιστοίχιση τους με 
υφιστάμενες αλλά και ανεξερεύνητες ακόμη ανάγκες της αγοράς δηλαδή με ευκαιρίες 
απασχόλησης. 
 
Η βασική ιδέα του έργου JOB DEVELOPER στηρίζεται στη δημιουργία ενός προσωπικού 
σχεδίου επαγγελματικής ανάπτυξης  και υλοποιήθηκε αρχικά στο έργο "europatriates" μέσα 
από τη διάγνωση του επιχειρηματικού ταλέντου και τη συστηματική ανίχνευση των 
ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του υποψήφιου νέου επιχειρηματία. 
 
Στόχοι του έργου Job Developer 
 
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εξεύρεση νέων τομέων απασχόλησης και η ενίσχυση 
ταλέντων και ικανοτήτων των νέων. Επιπλέον, να συμβάλλει στη βελτίωση της 
επαγγελματικής τους κατάρτισης και στην ανάπτυξη της καριέρας τους. 
Οι συμμετέχοντες νέοι θα καθοδηγούνται από εκπαιδευμένους Job Developers προκειμένου 
να εξερευνήσουν το δυναμικό και τα ταλέντα τους και να τα αντιστοιχήσουν στις απαιτήσεις 

http://www.stepc.gr/
mailto:inquiries@stepc.gr


 

MEMBER, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS (IASP) 
 

της τοπικής αγοράς εργασίας. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι Job Developers θα 
αναπτύξουν σε συνεργασία με τους νέους και ειδικούς εμπειρογνώμονες ένα προσωπικό 
σχέδιο σταδιοδρομίας.  
 
Η διημερίδα κατάρτισης των Job Developers θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό 
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016. Η 
εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκμάθηση της μεθοδολογίας και των σχετικών εργαλείων και 
την εφαρμογή τους. Στην επόμενη φάση, θα χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους υποστηρίζοντας 
τους νέους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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