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Τη νέα υπηρεσία Συμβουλευτικής στις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας προσφέρει, από
την Τετάρτη 9 Μαΐου, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τους
ανέργους της περιοχής της Καλλιθέας, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του. Στο
πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, κατόπιν
συνεννόησης με τον εργασιακό τους σύμβουλο.

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής στις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, που θα διεξαχθεί
στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 57 και Δημοσθένους),
απευθύνεται σε ανέργους με σαφή επαγγελματικό στόχο και προσόντα, για τα οποία
υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Διαρκεί 35 ώρες και οργανώνεται σε ατομικές ή
ομαδικές καθημερινές 5ωρες συναντήσεις, επί μία εβδομάδα.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του ΟΑΕΔ παρακολουθούν
και υποστηρίζουν τις ενέργειες του ανέργου για εξεύρεση εργασίας, τον βοηθούν να
αναπτυχθεί εκπαιδευτικά και επαγγελματικά, να προσανατολιστεί στο επάγγελμα που
ταιριάζει στις ιδιαίτερες ικανότητες και τα προσόντα του και να διεκδικήσει
αποτελεσματικότερα μια θέση στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι του ΟΑΕΔ
βοηθούν τον άνεργο:
Να οργανώσει τη στρατηγική του για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας.
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Να συντάξει το βιογραφικό του σημείωμα κατά τρόπο που να προσεγγίζει
αποτελεσματικότερα τον επαγγελματικό του στόχο.
Να προετοιμαστεί για συνέντευξη πρόσληψης με τον εργοδότη.
Να δημιουργήσει τον δικό του, ατομικό κατάλογο επιχειρήσεων που μπορούν να
ικανοποιήσουν τον επαγγελματικό του στόχο.
Να έρθει σε επικοινωνία με τους εργοδότες και να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών για
την αναζήτηση θέσης εργασίας.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του το πρόγραμμα είχε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι από ένα δείγμα 500 ανέργων, που συμμετείχαν στον
εβδομαδιαίο κύκλο συναντήσεων Συμβουλευτικής στις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας με
τους ειδικούς Συμβούλους, περίπου το 65% κατόρθωσαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα να βρουν απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας (σε μη επιδοτούμενες
θέσεις).

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής στις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, μαζί με τη
συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού (που απευθύνεται σε ανέργους που δεν
έχουν αποφασίσει τι επάγγελμα θέλουν να εξασκήσουν), όπως και τη συμβουλευτική για
την ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (που απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι
επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση), συνθέτουν τις τρεις νέες υπηρεσίες
συμβουλευτικής που καθιέρωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και οι
οποίες σχεδιάστηκαν πάνω στα πρότυπα που ακολουθούνται διεθνώς για την οργάνωση
μιας στρατηγικής αντιμετώπισης της ανεργίας με βάση τα πλέον σύγχρονα μοντέλα
επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα Συμβουλευτικής
διεξάγονται από εξειδικευμένους συμβούλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης
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και μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι,
κατόπιν συνεννόησης με τον εργασιακό τους σύμβουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Τεχνικών
Αναζήτησης Εργασίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης
ΟΑΕΔ (ΚΠΑ) Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 57, Καλλιθέα, τ.κ. 17672, τηλέφωνο
210-9588373 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kpakal@oaed.gr .
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