1. ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
Για να βρεις δουλειά τρεις είναι οι κυριότεροι τρόποι:
1. Γραφεία Εργασίας OΑΕΔ
2. Μικρές Αγγελίες στον Τύπο
3. Φιλοι - Συγγενείς - Γνωριμίες
4. Άλλες πηγές
1.1. Γραφ εία Εργασίας OΑΕΔ
(αν δεν υπάρχει στην περιοχή, τότε από την αρμόδια υπηρεσία του OΑΕΔ).
Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
O άνεργος παρουσιάζεται και ζητά εργασία με την ταυτότητα του. Αμέσως
εκδίδεται το “δελτίο εγγραφής ανέργου” μαζί με ένα δελτίο ανεργίας
(συνηθίζεται να λέγεται “κάρτα ανεργίας”) και είναι το αποδεικτικό στοιχείο της
ανεργίας του.
Η κάρτα ανεργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ανέργου
σε επιδοτούμενα σεμινάρια των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Με το δελτίο αυτό, ο άνεργος καταχωρείται στα αρχεία της υπηρεσίας του
OΑΕΔ. Καταγράφονται προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση, ξένες γλώσσες,
προϋπηρεσία, εμπειρία, ζητούμενο είδος εργασίας, μισθός που θα αποδεχόταν
κλπ. Υπάρχει κωδικοποίηση για τα επιθυμητά επαγγέλματα που αναζητάει ο
ενδιαφερόμενος οπότε αυτοί οι κωδικοί συγκρίνονται με τους κωδικούς των
επαγγελμάτων που ζητούν οι εργοδότες. Σε περίπτωση που ταιριάζουν
ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος και μεσολαβεί το Γραφείο Εργασίας για τα
στοιχεία του εργοδότη.
Μετά την πρόσληψη διακόπτεται η κατάσταση ανεργίας (και τυχόν επίδομα
ανεργίας).
1.2. M ικρές Aγγελίες στον (τοπικό - Eθνικό) Tύπο
Υπάρχουν αρκετές εφημερίδες που ειδικεύονται στις αγγελίες εύρεσης εργασίας.
Πρόσεξε όμως! Κάποιες αγγελίες είναι παραπλανητικές και επιζητούν όχι
ακριβώς αυτό που εμφανίζουν αλλά κάτι άλλο, συνήθως απογοητευτικό. Αλλες
πάλι εμφανίζονται μόνο και μόνο για να πιάσουν τον σφυγμό της αγοράς ως προς
ένα επάγγελμα, ή και για να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων με
εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Διάβασε προσεκτικά τι προσόντα ζητάει
από τους υποψήφιους και απάντησε στέλνοντας το βιογραφικό σου και ό,τι άλλο
ζητούν στην αγγελία μέσα στις προθεσμίες. Καλό είναι να καλύπτεις όσο το
δυνατόν περισσότερα από αυτά που ζητάει η αγγελία. Όμως, σε περίπτωση που
δεν καλύπτεις όλα, αλλά αρκετά από τα ζητούμενα προσόντα, μην
αποθαρρυνθείς. Απάντησε στην αγγελία στέλνοντας το βιογραφικό σου και ό,τι

άλλο ζητάει. Είναι πολύ συχνό να προσλαμβάνονται άτομα που καλύπτουν μέρος
των προδιαγραφών της θέσης, είτε γιατί έχουν προσόντα που κάνουν τους
εργοδότες να ξεχνούν κάποια άλλα δευτερεύοντα για αυτούς, είτε γιατί δεν
βρέθηκαν άτομα που να τις καλύπτουν πλήρως.
Παράδειγμα: μπορεί να μην καλύπτεις τις γνώσεις και τα προσόντα που
χαρακτηρίζονται σαν επιθυμητά στις μικρές αγγελίες.
1.3. Φ ίλοι - Συγγενείς - Γνωριμίες
Αυτή είναι η πιο παλιά μέθοδος για να βρεις δουλειά. Θα υπάρχει πάντα,
ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά όχι σε τέτοια έκταση ώστε να
αποκαρδιώνεσαι με σκέψεις του τύπου “αν δεν έχεις μέσον δεν γίνεται τίποτα”.
Κάθε μέρα πάρα πολλοί σαν και σένα , χωρίς “μέσον”, βρίσκουν δουλειά χάρις
στις σπουδές τους, την εξειδίκευσή τους και την επιμονή τους.
Όμως για να δούμε και τα καλά της υπόθεσης. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι φίλοι
ή συγγενείς που θα μπορούν να σε βοηθήσουν με συστάσεις ή και να σε πάρουν
στην δουλειά τους, για πρακτική (θα σου χρησιμεύσει σαν προϋπηρεσία). Oι
χρησιμότεροι είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται σαν “άτομα με επιρροή” που
συνήθως είναι ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων, διευθυντές οργανισμών,
στελέχη φορέων κλπ. Σ’αυτούς πρέπει να πας με ξεκαθαρισμένες απόψεις για το
τι ζητάς, τι παραχωρήσεις είσαι έτοιμος να κάνεις και πόσο είσαι διατεθιμένος ν’
αγωνιστείς για να μείνεις σε μια δουλειά. Δεν πρέπει να ησυχάζεις με υποσχέσεις
για σίγουρη δουλειά “σήμερα - αύριο”, αλλά να τους ενοχλείς, μέχρι τελικά να
βρεθεί η πολυπόθητη θέση. Μην στηρίζεσαι αποκλειστικά σ’ αυτούς. Παράλληλα
ψάχνε για δουλειά και με άλλες μεθόδους, δοκίμασε τις δυνάμεις σου!!!
1.4. Άλλες Πηγές
o

o

Δικτυωθείτε! Δεν είναι τόσο μακριά για την εποχή μας η αναζήτηση
δουλειάς μέσω των sites του δικτύου INTERNET. Πολλοί απο εμάς
καθόμαστε ώρες ψάχνοντας στο δίκτυο. Ακόμα και Ελληνικές εφημερίδες
“βγαίνουν” στο δίκτυο που έχουν αγγελίες προσφοράς εργασίας. Να ένας
τρόπος για να ‘ψαξεις’ για δουλειά. Στην πρώτη οθόνη που μπαίνεις στο
INTERNET, επιλέγεις Netsearch και μετά job (keyword). Αλλος τρόπος
είναι να ξέρεις τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εταιρειών. Ψάχνεις home
page Παράδειγμα: http://www.eteria.provider.etc και μετά στο τμήμα jobs
ή personnel (eteria, provider = όνομα εταιρείας και προμηθευτή σύνδεσης
στο δίκτυο INTERNET).
Στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές
φορές δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Μια τακτική παρακολούθηση
των φορέων που υλοποιούν τέτοια προγράμματα στην Κρήτη, μπορεί να
έχει θετικά αποτελέσματα. Παράδειγμα: το YOUTHSTART,
δημιούργησε συμβουλευτικούς σταθμούς που βοηθούν νέα άτομα για
επαγελματική αποκατάσταση. Τέτοια γραφεία Επαγγελματικού

o

o

o

Προσανατολισμού, λειτουργούν στους Δήμους του Αγίου Νικολάου,
Ηρακλείου, Ρεθύμνου, και Χανίων και στα Γραφεία του Συνδέσμου
Τοπικών Ενώσεων Δήμων & Κοινοτήτων Κρήτης (Επιστημονικό &
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ.: 1279 - 71 110
Ηράκλειο).
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (πρωτοποριακά) για να συνδέσει την Έρευνα
και την Εκπαίδευση με την Παραγωγή, δημιούργησε μια υπηρεσία με
σκοπό να πληροφορεί τους τελειόφοιτους φοιτητές του, αλλά και άλλους
νέους πτυχιούχους, για την ύπαρξη κενών θέσεων σε επιχειρήσεις όλης
της Ελλάδας. Αυτό το γραφείο ονομάζεται “Γραφείο Ξανθόπουλου Πνευματικού” προς τιμή των δύο καθηγητών του, και διαθέτει Τράπεζα
Πληροφοριών η οποία ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες θέσεις που
προκύπτουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Μια άλλη υπηρεσία που είναι κοινή σε άλλες χώρες και δεν υπάρχει με
την ίδια μορφή στην Ελλάδα είναι τα Ιδιωτικά Γραφεία Εργασίας. Στην
χώρα μας λειτουργούν σαν σύμβουλοι επιλογής προσωπικού, παρέχοντας
υπηρεσίες σε εργοδότες. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Εργασίας προδιαγράφουν
τα χαρακτηριστικά της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα και προχωρούν ορισμένες φορές- μέχρι και την τελική επιλογή του προσωπικού.
Υπάρχουν τέτοιου είδους αγγελίες στον τοπικό τύπο.
Και μια δοκιμασμένη συμβουλή: Μην ξεχνάς ότι είμαστε πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να εργαστείς σε
οποιαδήποτε χώρα-μέλος. Μπορείς λοιπόν να απευθυνθείς - ενώ είσαι σε
κάποια από αυτές τις χώρες- στα εκεί Γραφεία Εργασίας. Στην Ευρώπη
δεν είναι ασυνήθιστες οι μετακινήσεις εργαζομένων από χώρα σε χώρα.

