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ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Α. Εισαγωγικά

Β. Αναζήτηση Εργασίας και Διαδίκτυο:
1. Παραδοσιακές πηγές‐τρόποι
2. Νέες πηγές‐τρόποι

Γ. Συμπεράσματα



Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Από τα μέσα του 20ου αιώνα, έχουμε το πέρασμα στον ύστερο
καπιταλισμό που χαρακτηρίζεται από:
 τους φρενήρεις ρυθμούς των οικονομικών διεργασιών,
 τη σχεδόν απόλυτη εξειδίκευση στην εργασία,
 την παροχή και την ανάγκη άμεσης πληροφόρησης και
 τη συνακόλουθη διαδραστικότητα και κινητικότητα ανάμεσα σε

ανθρώπινες κουλτούρες και κοινωνίες που μέχρι πριν ίσως
έμοιαζαν εντελώς ξένες και αγεφύρωτες.

 Οι παραπάνω είναι μόνο κάποιες από τις πλευρές μια νέας
μεταμοντέρνας εποχής, της εποχής της μετανεωρικότητας, η οποία
χαρακτηρίζεται από την παράθεση, την πολλαπλότητα, την
αβεβαιότητα, τη σύνθεση και την αμφισημία.



Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Αγορά:
Ο χώρος, πραγματικός ή νοητός (ή όλοι οι τρόποι), όπου γίνονται
οι συναλλαγές (αγοραπωλησίες) των προϊόντων (αγαθών και
υπηρεσιών).

Ζήτηση Εργασίας
Εργοδότης

Αγοραστής Εργασίας
Προσφέρει:

Θέσεις Εργασίας

Προσφορά Εργασίας
Εργαζόμενος

Πωλητής της Εργασίας
(ανα)Ζητά:

Θέσεις Εργασίας
Μισθός

Εργασία

 Αγορά Εργασίας:
Σχέση συναλλαγής που καθιστά την εργασία «εμπόρευμα».



Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Το Διαδίκτυο αποτελεί μια Νέα Παγκόσμια Αγορά
Εργασίας.

 Μέσω του Διαδικτύου πραγματοποιείται:

 Η Αναζήτηση
‐ Εργασίας   και 
‐ Θέσεων Εργασίας

 Η Ίδια Η Εργασία
‐ Εις Ολόκληρων ή
‐ Κατά Ποσοστό



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ

 Τουλάχιστον το 50% των ανθρώπων που ψάχνουν για δουλειά το
κάνουν και μέσω Διαδικτύου. Το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο
στα νεαρότερα άτομα (Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ).

 Στο εξωτερικό, το 90% των θέσεων εργασίας ανακοινώνεται μέσω
διαδικτύου. Στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει σε όλο και μεγαλύτερο
ποσοστό εδώ και 3 ‐ 4 χρόνια.

 15% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ μπορεί να περιγραφεί ως
«μετακινούμενοι εργαζόμενοι» (ξοδεύουν περισσότερο από 10
ώρες εργασίας την εβδομάδα μακριά ‐ εξ αποστάσεως, με κύριο
τόπο εργασίας τους το σπίτι και με βασικό εργαλείο το διαδίκτυο)
και 4% ως τηλεεργαζόμενοι.

 Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν περισσότερο την
τηλεργασία εντός της Ευρώπης. Ακολουθεί η Ολλανδία, η Ιταλία, η
Γαλλία και η Σουηδία.



 Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων τηλεργασίας, αφορά
ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

 Οι στατιστικές για το ποσοστό των θέσεων εργασίας που
ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες μέσω τηλεργασίας είναι:
 28% Πληροφορική και τις Νέες τεχνολογίες,
 15% Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
 ακολουθούν υπηρεσίες Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και
Χρηματοοικονομικές.

 Η μελέτη Forrester Research εκτιμά ότι 3,3 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας στις ΗΠΑ και 136 δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς θα
μπορούσαν να μεταφερθούν σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η
Ρωσία μέχρι το 2015.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ



ΟΦΕΛΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Από την μεριά του εργαζομένου, το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό
κίνητρο ήταν ο χρόνος.

 Περιορισμός του άγχους. Η εργασία από το σπίτι γίνεται σε
φιλικότερο περιβάλλον και με ρυθμούς που ταιριάζουν
περισσότερο στην ψυχοσύνθεση του καθενός.

 Ελευθερία στην επιλογή κατοικίας.

 Αύξηση των ευκαιριών εργασίας.

 Έμμεσα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Π.χ., ο γονιός μπορεί να κρατά το παιδί στο σπίτι (αφού και αυτός
εργάζεται εκεί) και να μην επιβαρύνεται με δαπάνες παιδικών
σταθμών και άλλα τέτοιου τύπου έξοδα.

 Ψυχολογικά και οικογενειακά οφέλη.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

 Κίνδυνος εργασιομανίας με αποτέλεσμα την απώλεια αργιών, Κυριακών
και άλλων τυπικά μη εργάσιμων χρονικών περιόδων.

 Καταστάσεις που εξελίσσονται στο οικογενειακό περιβάλλον συνήθως
δεν αφήνουν αδιάφορο τον τηλεργαζόμενο.

 Απώλεια επαφής με το εργασιακό περιβάλλον και αδυναμία ανάπτυξης
συναδελφικών σχέσεων.

 Αδυναμία συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ή σε εργασιακές
δραστηριότητες.

 Συχνά απώλειες παραγωγικότητας λόγω τεχνικών βλαβών (π.χ.
προβλήματα με τον υπολογιστή μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια
υλικού και πληροφοριών).

 Η επιθεώρηση της εργασίας, όταν γίνεται, δημιουργεί άσχημες
εντυπώσεις γιατί μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στην προσωπική
ζωή.

 Ο τηλεργαζόμενος χάνει κάθε επαφή με τις προοπτικές ανάπτυξης και
εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία, π.χ. προαγωγές.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Με τον όρο e‐Business (electronic business) εννοείται η διεξαγωγή
επιχειρηματικότητας μέσα από το διαδίκτυο.

 Ο όρος eBusiness καθιερώθηκε το 1997 από μια διαφημιστική
καμπάνια της IBM.

 Έκτοτε η ανάπτυξη του eBusiness είναι εντυπωσιακή. Ακολουθούν
κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν πως το
διαδίκτυο συγκεντρώνει πλήθος επιχειρήσεων‐δυνητικών
εργοδοτών, ενώ με αυτήν τη διαδικασία ευνοείται και η
αυτοαπασχόληση.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 2 δισ. χρήστες του διαδικτύου:

535 εκ. ως μητρική γλώσσα τα Αγγλικά,
445 εκ. τα Κινέζικα, 155 εκ. τα Ισπανικά.

 Γεωγραφικά, οι χρήστες του διαδικτύου προέρχονται:
42% Ασία, 24% Ευρώπη, 14% Αμερική.

 Παγκόσμια αγορά Διαδικτυακής Διαφήμισης (Online Advertising):
$ 72 δισ. το 2012,
τα $ 6 δισ. διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media).

 200 εκατομμύρια ονόματα (domain names) είναι καταχωρημένα
παγκοσμίως: .com 93 εκ., .de (Γερμανία) 14 εκ., .net 13,8 εκ.

 Νέες δυνατότητες προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα. Αν οι
ενέργειες στα Social Media συνδυαστούν με offline ενέργειες, π.χ.
διαφήμιση στην τηλεόραση ή PR ενέργειες, τότε αυξάνονται
αισθητά οι πιθανότητες πωλήσεων.



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ

 Αγγελίες σε ηλεκτρονικές εφημερίδες πανελλαδικές και τοπικές.
 Αναζήτηση θέσεων σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων.
 ΑΣΕΠ.
 Ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας και δημοσίευσης αγγελιών.
 ΟΑΕΔ.
 Φοιτητικές ομάδες (ΕΕΦΙΕ, AIESEC, ΙΕΕΕ).
 Γραφεία Διασύνδεσης Ελλάδας και Εξωτερικού.
 Επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.
 Εθελοντικές οργανώσεις.



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Ηλεκτρονική φύλαξη αγγελιών και ανακοινώσεων θέσεων.
 Προσεκτική και ενδελεχής συγκέντρωση πληροφοριών για την

εργασία και τον εργοδότη, ιδίως αν πρόκειται για εξωτερικό.
 Αποστολή βιογραφικών σε αξιόπιστες πηγές (κίνδυνοι «εικονικών

επιχειρήσεων», phishing).
 Αναζήτηση από επίσημες ιστοσελίδες (career offices, eures,

εταιρικές ιστοσελίδες).
 Αποφυγή αγγελιών που είναι υπερβολικά ασαφείς ή υπερβολικά

«γενναιόδωρες».
 Προσοχή με τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας του

εξωτερικού (διασαφήνιση κρυφών χρεώσεων, αμοιβής μεσάζοντα,
πιθανότητα ενοικίασης εργαζομένων).

 Αποφυγή υπογραφής συμφωνητικών και συμβολαίων άνευ
νομικής συμβουλής και γνώσης εργατικής νομοθεσίας χώρας
υποδοχής.



 Πλατφόρμες Δημοπρασίας Επαγγελμάτων και Υπηρεσιών.

 Κοινωνικά Δίκτυα

 Διαδικτυακά «Events» (Cyber Events)
 Εικονικές Ημέρες Καριέρας
 Εικονικές Εκθέσεις
 Video‐Συνεντεύξεις

 Visual CV

 Video Resume (Video CV)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ



ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 Από τη μία υπάρχουν αυτοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε κάποια τιμή.
Από την άλλη είναι εκείνοι που αναζητούν έναν ειδικό για να τους
κάνει μια συγκεκριμένη εργασία σε μία συγκεκριμένη τιμή.

 www.freelancer.com

 www.peopleperhour.com

 www.twago.com



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 Κατ’ αρχήν, ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάζει προηγούμενες

εργασίες του (δείγματα μεταφράσεων, προγραμμάτων, βίντεο κλπ).
 Ειλικρίνεια για το τι μπορούμε να προσφέρουμε.
 Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων. Π.χ., email,

επαγγελματική εμπειρία κλπ.
 Η προϋπηρεσία σε μεγάλες εταιρείες έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στις

πλατφόρμες δημοπρασίας.
 Δε χρειάζεται να λέγονται πολλά όταν περιγράφει ο υποψήφιος την

υπηρεσία που προσφέρει. Οι λεπτομέρειες είναι περιττές. Αν ζητηθούν
διευκρινίσεις, θα πρέπει να περιοριστεί κανείς στα απολύτως
απαραίτητα και τεχνικής φύσεως θέματα.

 Δεν αρκεί να προσφέρει κανείς εργασία σε καλή τιμή. Οι υποψήφιοι
εργοδότες βλέπουν πάντοτε τα σχόλια συνεργατών του εργαζομένου,
αναζητούν τις δουλειές του κλπ.

 Μην πέσετε στην παγίδα του χρόνου. Επειδή οι προσφορές θα είναι
πολλές, υπάρχει περίπτωση να πει ο ενδιαφερόμενος «ναι» σε τόσες
δουλειές που να μην μπορεί να ανταποκριθεί και να επηρεάσει αρνητικά
το προφίλ του.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Linkedin

 Facebook

 Twitter

 Craigslist

 JobFox

 Youtube



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πηγη: Masters in human resources.org



LINKEDIN



JOBSTER



MYWORKSTER WITH INDEED



ECADEMY



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 Μάθετε να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα κοινωνικά δίκτυα.
 Δομήστε ένα σοβαρό επαγγελματικό προφίλ, παρουσιάζοντας προσόντα,

δεξιότητες, συστάσεις και δημιουργώντας μια προσωπική σας παρουσίαση.
 Τα βασικά σας προσόντα και δεξιότητες να είναι σαφή και ξεκάθαρα.
 Να είστε συνεπής και επίκαιροι σε ότι λέτε.
 Συνδυάστε δίκτυα, όπως Twitter και Linkedin για να ενισχύσετε το προφίλ σας.
 Ενταχθείτε σε δίκτυα επαγγελματιών, εταιρειών και συναδέλφων.
 Συνεργαστείτε και μοιράστε τις εμπειρίες σας με τους άλλους, ώστε να λάβετε

και εσείς όταν χρειαστείτε βοήθεια.
 Προσέξτε τι μοιράζεστε και με ποιους.
 Προσοχή στο τι λέτε στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα για συναδέλφους,

εργοδότες και προσωπική ζωή και τι φωτογραφίες ανεβάζετε.
 Επιλογή στους φίλους και σε όσους συνδέεστε.
 Προσέχετε τον ανταγωνισμό και να είστε λίγο επιφυλακτικοί.
 Κάντε αναζήτηση του ονόματός σας στο google. Δείτε τι έχει γραφτεί για σας.
 Μην κάνετε αναζήτηση εργασίας από την τωρινή δουλειά σας.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ CYBER EVENTS

 Συμμετοχή σε Εκθέσεις

 Εικονικές Ημέρες Καριέρας‐Σταδιοδρομίας (Career Fair)

 Εικονικές Συνεντεύξεις μέσω Avatar

 Γίνεται μια πρώτη επιλογή υποψηφίων

 Ακολουθεί Εξατομικευμένη Προσέγγιση μέσω Video‐συνέντευξης
(κυρίως Skype) ή δια ζώσης συνέντευξη.



ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ



ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ



ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ



ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ



ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ VIDEO-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 Ιδιαίτερα δημοφιλής, ειδικά για θέσεις στο εξωτερικό.

 Πραγματική συνέντευξη με τους ίδιους κανόνες όπως δια ζώσης.

 Δυνατότητα καταγραφής της συνέντευξης και εκ των υστέρων
αξιολόγησης.

 Δημιουργία επαγγελματικού Ονόματος ‐ Προφίλ.

 Εξοικείωση με το λογισμικό πολύ πριν από τη συνέντευξη.

 Πρακτική δοκιμή με κλήσεις σε φίλους με τη χρήση κυρίως Skype.

 Διεξαγωγή ενός γρήγορου τεστ νωρίτερα της συνέντευξης για να
βεβαιωθεί ο υποψήφιος ότι η κάμερα, η σύνδεση, το μικρόφωνο,
ή άλλα τεχνικά, λειτουργούν σωστά και ότι υπάρχει εναλλακτικός
υπολογιστής.



 Επαγγελματικό ντύσιμο και προσοχή σε λεπτομέρειες, όπως
φωτισμός και διακόσμηση δωματίου, θόρυβοι, διακοπές από
τρίτους. Δε θέλουμε κάτι να αποσπάσει την προσοχή του
συνεντευκτή.

 Διατήρηση οπτικής επαφή.

 Δυνατή και με ενθουσιασμό ομιλία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ VIDEO-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



VISUAL CV

 Το Video CV αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο URL, τα περιεχόμενα του
οποίου μπορούν ανά πάσα στιγμή να οπτικοποιηθούν.

 Η νέα εφαρμογή του Visual CV περιλαμβάνει όλες τις πτυχές ενός
παραδοσιακού βιογραφικού, με add‐ons, όπως βίντεο, εικόνες και
συνδέσεις με τα επιτεύγματά του.

 Υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζονται τα επιτεύγματα
αναλυτικά, με δείγματα έργου και άλλες συνδέσεις.

 Διαφυλάσσεται η ανωνυμία, καθώς υπάρχει η επιλογή το Visual CV
να είναι ορατό σε συγκεκριμένα άτομα ή σε εταιρείες που ο
υποψήφιος επιλέγει.

 Απαιτείται προσοχή στα add‐ons και ιδιαίτερα στα βίντεο ή
φωτογραφίες (κίνδυνος διακρίσεων λόγω φύλου, εμφάνισης,
σωματικής αναπηρίας, κλπ).



VISUAL CV



VISUAL CV



VIDEO RESUME – VIDEO CV

 Ένα Video Resume είναι ένα σύντομο βίντεο (1‐3 λεπτών) που
δημιουργείτε από έναν υποψήφιο.

 Περιγράφει τις δεξιότητες και τα προσόντα του ατόμου.

 Συνήθως χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει ένα παραδοσιακό
βιογραφικό ή ένα Visual CV.

 Αν δομηθεί σωστά και προσεκτικά μπορεί να ενισχύσει την
υποψηφιότητα κάποιου.

 Είναι περισσότερο κατάλληλο για εργαζόμενους στον τομέα των
ΜΜΕ, των Νέων Τεχνολογιών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.



VIDEO RESUME – VIDEO CV

 Θα πρέπει να αποστέλλεται σε εταιρείες με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά (καινοτόμες, με έντονη διαδικτυακή παρουσία,
τεχνολογικά ευέλικτες).

 Θα πρέπει να είναι επικεντρωμένο στα βασικότερα σημεία του
παραδοσιακού βιογραφικού και στις ανάγκες της εκάστοτε θέσης
εργασίας και να μην αποτελεί ένα βίντεο γενικό και αόριστο.

 Θα πρέπει η δημιουργικότητα να συνδυάζεται με τον
επαγγελματισμό.

 Προσοχή στις τεχνικές προδιαγραφές του βίντεο (ήχος, φως,
καθαρότητα εικόνας) και στην προετοιμασία του.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η αναζήτηση εργασίας μέσω διαδικτύου βαίνει όλο και πιο
δημοφιλής.

 Ωστόσο μόλις το 4‐10 % καταφέρνει να βρει εργασία αποκλειστικά
μόνο με αναζήτηση εργασίας μέσω κενών θέσεων εργασίας
αναρτημένων στο διαδίκτυο (Bolles, 2009).

 Ο καλύτερος τρόπος εύρεσης εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί η
προσωπική δικτύωση και ο συνδυασμός παραδοσιακών και
καινοτόμων μεθόδων (Forbes, 2011, Bureau of labor statistics,
2011).

 Απαιτείται η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, τόσο για το
σύμβουλο, όσο και το συμβουλευόμενο.


