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Προκλήσεις και ευκαιρίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας



Ο όµιλος Adecco

• Η µεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως

• Έδρα: Ζυρίχη, Ελβετία

• > 5.000 υποκαταστήµατα σε περισσότερες από 60 χώρες 

• > 31.000 εργαζόµενοι

• Συνδέει καθηµερινά περισσότερους από 650.000 εργαζοµένους µε τις εταιρίες-πελάτες του Οµίλου

• Συγκαταλέγεται στις 500 πιο επιτυχηµένες εταιρίες παγκοσµίως, σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό περιοδικό Global Fortune

• Στην Ελλάδα, ο Όµιλος Adecco είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2008 στον τοµέα εύρεσης 
και επιλογής προσωπικού & προσωρινής απασχόλησης



Το όραµά µας

Καθηµερινά εµπνέουµε εταιρίες και εργαζοµένους να συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά και 
αποδοτικά και συµβάλλουµε στη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανθρώπων τους. 

∆ηµιουργούµε νέες θέσεις εργασίας και διευρύνουµε τις επαγγελµατικές προοπτικές, προς 
όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών. 

Ως εταιρία-ηγέτης στις υπηρεσίες Ανθρώπινου ∆υναµικού – σε έναν κλάδο δηλαδή µε θετικό 
αντίκτυπο σε εκατοµµύρια ανθρώπους - έχουµε επίγνωση της σηµασίας του ρόλου µας σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 

Κοινός µας στόχος σε κάθε γωνιά της γης όπου έχουµε παρουσία είναι να βοηθάµε τους 
ανθρώπους να αποκτούν µια «καλύτερη εργασία και µια καλύτερη ζωή» - “better work, 
better life”.  

Αυτή είναι και η κύρια συνεισφορά µας προς την κοινωνία.



Οι αξίες µας



Η Nestlé με μια ματιά
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� 91.6 δις CHF πωλήσεις για το 2014

� 339,000 εργαζόµενοι σε πάνω από 150 
χώρες

� 442 εργοστάσια σε 86 χώρες

� Πάνω από 2,000 µάρκες προϊόντων

� 1 δισεκατοµµύριο προϊόντα Nestlé 
πωλούνται καθηµερινά



Η Nestlé στην Ελλάδα � 400 εκ.€ πωλήσεις για το 2014

� 1000 εργαζόμενοι

� 3 εργοστάσια σε 3 πόλεις

� Πάνω από 75 μάρκες προϊόντων
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1. Βελτιώνουµε τις ζωές των καταναλωτών

There’s more to life at Nestlé

2. Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

3. Ανθρωποκεντρικό περιβάλλον

4. Προσωπική και Επαγγελµατική ανάπτυξη
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How does it feel working at Nestle?



Η αγορά εργασίας σήµερα



Χαρακτηριστικά της εποχής:

Έντονη Αστάθεια

Οικονομικές ∆ιακυµάνσεις

Ανασφάλεια

Δεν ζούμε σε έναν ιδανικό  

κόσμο…

Όμως μπορούμε να 

εντοπίσουμε τις ευκαιρίες!

Τι απαιτείται:

• Επιμονή – Η αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είναι μια δουλειά πλήρους  

απασχόλησης προκειμένου να φέρει αποτελέσματα

• Υπομονή – Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας δεν είναι πολλές, όμως υπάρχουν ευκαιρίες 

• Πλάνο ενεργειών – Χρήση των σωστών πρακτικών αναζήτησης εργασίας

• Δικτύωση – Δεν ζητάω δουλειά, παρουσιάζω τον εαυτό μου και “χτίζω” σχέσεις



Τι αναζητούν οι επιχειρήσεις

1
• Εξειδίκευση

2
• Αποδεδειγμένη εμπειρία
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• Ευελιξία
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• Ταύτιση µε την εταιρική κουλτούρα



Μέθοδοι Αναζήτησης Εργασίας



Γραφεία Διασύνδεσης Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων 

Αγγελίες στην εταιρική ιστοσελίδα (ευκαιρίες σταδιοδρομίας / θέσεις 

απασχόλησης)

Job sites / καταχώρηση του βιογραφικού μας σημειώματος στη βάση τους

Social Media: Δημιουργία προφίλ, αναζήτηση αγγελιών και εταιριών 

(Εντοπίστε επαγγελματικά γκρουπ και γίνετε μέλη) 

Σύμβουλοι επιλογής προσωπικού

Συστάσεις από εργαζόμενους της επιχείρησης και το ευρύτερο δίκτυο των 

γνωριμιών μας (πάνω από το 50% των θέσεων δεν δημοσιεύονται!)

Μέθοδοι Προσέλκυσης Υποψηφίων



� Χρήση αμιγώς επαγγελματική 

� Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ

� Αναζήτηση εταιρειών-στόχων και παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους

� Συμμετοχή σε group και συζητήσεις σχετικά με το αντικείμενό μας

� Η δημοφιλέστερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως (1 δισ. μέλη)

� Χρήση κυρίως προσωπική και λιγότερο επαγγελματική

� Παρακολούθηση δραστηριότητας εταιρειών-στόχων και ενημέρωση

� Συμμετοχή σε group και συζητήσεις σχετικά με το αντικείμενό μας  

� Το “SMS του διαδικτύου”. Παρακολούθηση μηνυμάτων και ενημέρωση σχετικά με 

το αντικείμενό μας και τις εταιρείες που μας ενδιαφέρουν.

Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης



Επαγγελµατική Ταυτότητα 



SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

∆υνατά σηµεία (Ποιός είµαι? Τι µπορώ να κάνω?)

Αδύνατα σηµεία (Πού υπολείποµαι σε σχέση µε άλλους?)

Ευκαιρίες  (Από ποιές τάσεις µπορώ να επωφεληθώ?)  

Απειλές (Τι εµπόδια θα συναντήσω?)

Επαγγελματική Ταυτότητα / Personal Branding



Αξιολόγηση Υποψηφίων  



Τα τεστ έχουν ως στόχο να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν στοιχεία προσωπικότητας 

και ικανότητες με τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό.

Τεστ Ικανοτήτων (Ability tests)

Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας: Κατανόηση και επεξεργασία λέξεων και ιδεών

Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας: Χειρισμός αριθμών και αριθμητικών δεδομένων με ταχύτητα και με ακρίβεια

Τεστ Παρατηρητικότητας: Ικανότητα προσεκτικής παρακολούθησης

Τεστ Προσωπικότητας (Personality Tests) 

Τα τεστ προσωπικότητας προσπαθούν να ανιχνεύσουν τη συμπεριφορά ή τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός  

υποψηφίου. 

Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment Centers)

Αποτελούν την πλέον έγκυρη και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο από 

επιμέρους δραστηριότητες, μεθόδους και τεχνικές που βοηθούν στην αναγνώριση και την αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών εκείνων που σχετίζονται με την εκάστοτε θέση. 

Ένα κέντρο αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει: Τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας, Διαχείριση 

επιχειρηματικών σεναρίων, Παιχνίδια ρόλων, Διενέργεια επαγγελματικών παρουσιάσεων και Συνέντευξη. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων



Η αγγελία δηµοσιεύεται εσωτερικά στην εταιρία και εξωτερικά στο internet

Αξιολόγηση βιογραφικών

1η συνέντευξη και παρουσίαση της εταιρίας & της θέσης (HR) – Τεστ Ικανοτήτων (HR) –
2ος γύρος συνεντεύξεων (Line Managers)  

Παρουσίαση – case study σε επιτροπή αξιολόγησης 
(συµµετέχοντες: HR, Line Manager, ∆ιευθυντής)

Συνολική αξιολόγηση
& τελική επιλογή 

επικρατέστερου προφίλ

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού στη Nestlé



Προετοιµασία Βιογραφικού



Προετοιμασία ενός καλού CV



Προετοιμασία ενός καλού CV

� Το CV αποτελεί μια σύντομη λίστα από γεγονότα που αφορούν τον

υποψήφιο συμπεριλαμβανομένων της εργασιακής εμπειρίας, ικανοτήτων

και προσόντων του

� Μία σελίδα!

� Ξεκάθαρη εικόνα (χρήση bold,

underline)

� Λογική σειρά

� Έμφαση σε επιτυχίες, δυνατά 

σημεία, υλοποίηση στόχων

� Εύκολο στην ανάγνωση

� Συνέπεια

� Ειλικρίνεια

� Ακρίβεια



Προετοιμασία ενός καλού CV

Βασικές Προσωπικές πληροφορίες

Προσωπικό προφίλ

Εκπαίδευση

Εργασιακή εμπειρία

Άλλα προσόντα και εκπαιδεύσεις

Ενδιαφέροντα

Άλλες πληροφορίες
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Management Development | SEE Market | Evi 

Mantzourani



Προετοιµασία για τη Συνέντευξη



Τα κλειδιά της επιτυχίας:

• Προετοιµασία (έρευνα αγοράς, άρθρα, µελέτη εταιρίας, δίκτυο)

• Θετική διάθεση 

Απαιτείται λοιπόν: 

• Γνώση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσωπικών χαρακτηριστικών 

• Γνώση της εταιρίας (τοµέας δραστηριότητας, τι προσωπικότητες αναζητά και   

τι κουλτούρα έχει π.χ. επιθυµία να αναπτύσσει το προσωπικό της/πολύ  

εξειδικευµένο προσωπικό) 

• Γνώση των χαρακτηριστικών της θέσης 

Η εταιρία αναζητά το κίνητρο! 

Συνέντευξη 



Ξαναδιαβάστε την αγγελία

Ενηµερωθείτε για την εταιρία

Ρωτήστε τους φίλους και γνωστούς σας τί ξέρουν, για να συλλέξετε 

επιπλέον πληροφορίες για την εταιρία (δίκτυο)

Θυµηθείτε ξανά τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία σας

∆ουλέψτε πάνω στις πιθανές απαντήσεις που πρέπει να δώσετε (τεχνική 

κατάρτιση, προσωπικότητα, κίνητρο)

Πριν τη συνέντευξη

• Τοποθεσία εταιρίας (έλεγχος στο χάρτη)
• Πηγαίνουµε 15 λεπτά πριν, σε περίπτωση καθυστέρησης ενηµερώνουµε
πάντα!

• Επαγγελµατικό ντύσιµο
• Θετική διάθεση (αποβολή άγχους, θετικές σκέψεις)

Βήµατα προετοιµασίας



Προετοιμασία για τη συνέντευξη

• Τι γνωρίζω για την εταιρεία? (μέγεθος εταιρείας, προϊόντα, υπηρεσίες, όραμα, τελευταίες εξελίξεις κτλ.)

• Τι γνωρίζω για τη συγκεκριμένη θέση?

• Τι με κάνει ξεχωριστό, γιατί θα έπρεπε να με επιλέξει η εταιρία σε σχέση με άλλους

υποψήφιους? (παραδείγματα συμπεριφορών, προσωπικές επιτυχίες, δεξιότητες, κτλ.)

• Τι παραπάνω θα ήθελα να γνωρίζω? (προετοίμασε ερωτήσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση ή/και

εταιρία έτσι ώστε να επιδείξεις ενθουσιασμό και πραγματικό ενδιαφέρον)

Μη ξεχνάς να είσαι ο εαυτός σου!



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

o Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι πρώτες εντυπώσεις επηρεάζονται από: 

• Οπτική επαφή: 55%

• Τόνος φωνής: 38%

• Λεκτικό περιεχόμενο: 7%

• Μια αποφασιστική χειραψία είναι ένας εύκολος τρόπος για να χτίσεις μια πρώτη σχέση

• Ντύσου ανάλογα με τη θέση (ανάλογα με το dress code της εταιρίας)

• Δείξε ότι το εννοείς: διατήρησε οπτική επαφή, δείξε ενδιαφέρον και συνέπεια μεταξύ λόγου και 

γλώσσας σώματος 

• Άκου προσεκτικά αυτά που σου λέει ο άνθρωπος που σου παίρνει συνέντευξη

• Έχε υπομονή: κάνε παύσεις, σκέψου, δώσε απαντήσεις, κάνε διευκρινιστικές ερωτήσεις



Με βάση ποιά κριτήρια επιλέξατε να σπουδάσετε το συγκεκριµένο αντικείµενο;

Εάν σας δινόταν η ευκαιρία να αρχίσετε εκ νέου τις σπουδές σας τι θα 

αλλάζατε;

Ποιό είναι το µεγαλύτερο όφελος που αποκοµίσατε από τις σπουδές σας; 

Πού οφείλεται το γεγονός ότι χρειαστήκατε µεγάλο χρονικό διάστηµα για να 

ολοκληρώσετε τις σπουδές σας;

Γιατί θέλετε να εργαστείτε για εµάς?

Για ποιό λόγο θα πρέπει να επιλέξουµε εσάς?

Απαντάµε χρησιµοποιώντας παραδείγµατα και τεκµηριώνουµε

Ρωτάµε για τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 

Προσπαθούµε να αναπτύξουµε µια επαγγελµατική σχέση

Πιθανές ερωτήσεις



Μετά τη συνέντευξη

• Ευχαριστήριο e-mail στον άνθρωπο που µιλήσαµε (εντός 24 ωρών)

• Τηλεφώνηµα σχετικά µε την έκβαση της διαδικασίας (Σε ποιο στάδιο είναι; 

Πότε θα ολοκληρωθεί;)

• Αν λάβουµε αρνητική απάντηση ευχαριστούµε για τη συνεργασία και 

δηλώνουµε το ενδιαφέρον µας για πιθανό άλλο µελλοντικό άνοιγµα

• Αν λάβουµε θετική απάντηση ευχαριστούµε εκείνους (δίκτυο) που µας 

βοήθησαν στο έργο της αναζήτησής µας



Adecco / Nestle takes action



Αποτελέσματα 2014





Adecco takes action




