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Καλωσορίσατε στο 1ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου  

Το έργο έχει ως στόχο να σχεδιάσει, να αναπτύξει και κατόπιν να επικυρώσει το νέο-αναδυόμενο επαγγελματικό προφίλ του 
Συμβούλου Απασχόλησης (Job broker) στην Ευρώπη, μέσω δράσεων που σχετίζονται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ) του. Οκτώ (8) ευρωπαϊκές χώρες θα αναπτύξουν από κοινού και θα πιστοποιήσουν ένα «νέο» πρόγραμμα 
σπουδών που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας (ελκυστικότητας) της ΕΕΚ 
ανάλογα  με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επικυρώνοντας ένα πρόγραμμα σπουδών μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους ΕΕΚ 
στην Ευρώπη να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους με την εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων εργασίας για τα άτομα που αναζητούν 
εργασία. Επιπρόσθετα, μέσω της τυποποίησης των ικανοτήτων στο πλαίσιο του ρόλου του συμβούλου απασχόλησης, το 
πρόγραμμα θα ενισχύσει  την Ευρωπαϊκή κινητικότητα αυτών των καταρτισμένων επαγγελματιών.                                                            
 

 

Η πορεία έως σήμερα 
Το έργο Job Broker άρχισε τον 
Σεπτέμβριο του 2015. Οι εταίροι που 
έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο 
συναντήθηκαν τρεις φορές σε Ιταλία, 
Ισλανδία και Γερμανία να  συζητήσουν 
την πρόοδο του προγράμματος και να 
συνεργαστούν για τα Παραδοτέα (Π) 
του. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το Π1, η 
διακρατική έρευνα ανάλυσης πολιτικών, 
συστημάτων και αναγκών.  
Επίσης ολοκληρώθηκε και το Π2 
«Ανάπτυξη Επαγγελματικού Προφίλ και 
ενός συνόλου προτύπων για τον 
Σύμβουλο Απασχόλησης».  
Το Π3 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του 
Προγράμματος Σπουδών» είναι σε 
εξέλιξη, ενώ οι εταίροι έχουν αρχίσει 

ήδη την προετοιμασία του Π4 «Πιλοτική 
εκπαίδευση του Προγράμματος 
Σπουδών  με τους Συμβούλους 
Απασχόλησης». Τα υπόλοιπα Παραδοτέα 
είναι το Π5 «Αξιολόγηση και επικύρωση 
η οποία οδηγεί σε Πιστοποίηση», Π6 
«Εργαλειοθήκη και Οδηγός 
Καθοδήγησης του Συμβούλου 
Απασχόλησης» και τέλος το Π7 
«Διασφάλιση Ποιότητας και Κανονιστικό 
Πλαίσιο».   
 
Το πρόγραμμα Job Broker 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω του προγράμματος 
Erasmus+.

Πρόγραμμα “Job Broker” 

Σχετικά με το Erasmus+ 
Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό έχει 
να εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την εργασία των 
νέων σε όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνει στην ανάπτυξη, τη 
δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων 
προσεγγίσεων και πρακτικών που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της 
παροχής ΕΕΚ σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες. Ο 
προϋπολογισμός είναι πάνω από 14.7 
δισεκ. ευρώ για σπουδές, κατάρτιση, 
απόκτηση εμπειρίας και εθελοντισμό 
στο εξωτερικό για πάνω από 4 εκ. 
Ευρωπαίους. 

 



 

 

  
 

Οι συναντήσεις του 
προγράμματος 

στην Ρώμη… 

Η εναρκτήρια συνάντηση του 
προγράμματος Job Broker 
πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη σε δυο 
άκρως παραγωγικές ημέρες στις 16 και 17 
Νοεμβρίου 2015 στην έδρα των Ιταλών 
εταίρων (E.RI.FO - Ente per la Ricerca e 
Formazione). 

Το Job Broker αποτελεί τη δεύτερη φάση 
της πρωτοβουλίας που άρχισε από το 
φορέα Rinova και Ευρωπαίους εταίρους 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Leonardo da Vinci (2013-2015). Στο 
προηγούμενο έργο, οι εταίροι καθόρισαν 
και διερεύνησαν τα κοινά 
χαρακτηριστικά του ρόλου του 
συμβούλου εργασίας που κερδίζει όλο 
και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη, 
καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης και οι οργανισμοί 
επαγγελματικής κατάρτισης 
αναπτύσσουν νέους τρόπους για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των 
διαφορετικών ομάδων-στόχων και 
προάγουν την εκπαίδευση και άλλα 
εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να 
βοηθήσουν τους «σύμβουλους» νέων 
θέσεων εργασίας και του εργοδότες. 

…και στο Ρέικιαβικ 
(Ισλανδία) 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση έλαβε 
χώρα στις 7-8 Ιουλίου 2016 στο Ρέικιαβικ 
στην έδρα του VMST στην Ισλανδία. Οι 
εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα 
της έρευνας σχετικά με την παρούσα 
κατάσταση και τους παράγοντες που 
εμπλέκονται στην αποτελεσματική 
συμβουλευτική για ανεύρεση εργασία σε 
κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα 
χώρα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του 
επαγγελματικού προφίλ και ενός 
συνόλου προτύπων για τον σύμβουλο 
απασχόλησης. Επίσης, θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος για 
συμβούλους απασχόλησης που θα 
σχεδιαστεί και θα δοκιμαστεί στα τέλη 
του 2016 και κατά τη διάρκεια του 2017.  

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί 
προέρχονται από διάφορα πλαίσια - 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, 
υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, 
φορείς επαγγελματικής ανάπτυξης - που 
όλοι ασχολούνται με την ανάπτυξη ή την 

παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη 
των ανέργων στην αγορά εργασίας. 

 
Φωτογραφίες:  
Πάνω: από την έναρξη του προγράμματος 
στην Ρώμη 
Κάτω: από τη συνάντηση στο Ρέυκιαβικ 
 

 



 

 

 

 

Ρέικιαβικ, 2η συνάντηση Job Broker 

 
Ένα σημαντικό μέρος του έργου Job 
Broker της στρατηγικής συνεργασίας  
Erasmus+ είναι η έκθεση της 
Διακρατικής Έρευνας «Ανάλυση 
Πολιτικών, Συστημάτων και Αναγκών» 
που συντέθηκε από τις εθνικές 
εκθέσεις των εταίρων από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισλανδία, 
την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία, την 
Ελλάδα και την Αυστρία. Οι βασικές 
πληροφορίες και τα εστιασμένα 
θέματα, που αναφέρονται σε αυτές τις 
εκθέσεις, υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
του επαγγελματικού προφίλ και του 
προγράμματος σπουδών του 
συμβούλου απασχόλησης. 
 

Το Επαγγελματικό προφίλ του 
Συμβούλου Απασχόλησης 
Ο ρόλος του συμβούλου απασχόλησης 
αποτελεί καίρια ειδικότητα στον τομέα 
της Απασχόλησης και των Δεξιοτήτων 
στην Ευρώπη, καθώς επίσης και στην 
κοινωνικο-οικονομική ζωή. Η 
ειδικότητα αυτή είναι πολύ σημαντική 
στους νέους, τους άνεργους και σε 
εκείνους που αναζητούν αλλαγή 
εργασίας και ξεπερνά κατά πολύ 
ρόλους όπως αυτός του παραδοσιακού 
συμβούλου καριέρας και του 
υπευθύνου για παροχή πληροφοριών, 
συμβουλών και καθοδήγησης.  
Κατά τη συνεργασία των εταίρων έχει 
αναπτυχθεί ένα «Επαγγελματικό 
προφίλ» στο οποίο καθορίζονται οι 
τομείς απασχόλησης και οι υπηρεσίες 
που θα αναλαμβάνει ένας σύμβουλος 
απασχόλησης.  

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι 

επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην 

απασχόληση και οι αυξημένες ανάγκες των 
εργοδοτών ισοδυναμεί με πραγματική 
απαίτηση υψηλά εκπαιδευμένου, 
δικτυωμένου και έμπειρου συμβούλου 
απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη, κάτι που 
σκοπεύει να παρέχει το πρόγραμμα.  

Κύρια καθήκοντα συμβούλου 
απασχόλησης κατά την έρευνα: 

1. Πληροφορίες, Συμβουλές, 
Καθοδήγηση 

2. Καθοδήγηση και υποστήριξη 
3. Υποστήριξη 

απασχολησιμότητας 
4. Συμβουλευτική απασχόλησης 
5. Εμπλοκή εργοδότη 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη 
διακρατική έρευνα, κάντε κλικ στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος: 
www.job-broker.eu 

 

Επικοινωνία με το πρόγραμμα 

ή περαιτέρω πληροφορίες για το έργο Job Broker επικοινωνήστε μαζί μας:     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη 
του, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

Αριθμός Έργου: 2015-1-UK01-KA202-013713 

 

www.rinova.co.uk 
info@rinova.co.uk 

 
 

www.vinnumalastofnun.is 
soffia.gisladottir@vmst.is 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

 
 

www.erifo.it 
erifo@erifo.it 

 

www.gsub.de 
reiner.aster@gsub.de 

 
 

www.documenta.es 
info@documenta.es 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

   

www.abif.at 
stark@abif.at 

 

Π1 – Διακρατική Έρευνα  
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