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Job Broker
Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση του Job Broker
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την επικύρωση μιας σειράς
ενεργειών σχετικών με την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση που
υποστηρίζουν το καινοφανές επαγγελματικό προφίλ του Job Broker στην Ευρώπη.
Από κοινού 8 ευρωπαϊκές χώρες θα αναπτύξουν και επικυρώσουν ένα «νέο»
πρόγραμμα σπουδών το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της επαγγελματικής συνάφειας της ΕΕΚ σε σχέση με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με την επικύρωση ενός προγράμματος σπουδών θα
βοηθηθούν οι πάροχοι ΕΕΚ στην ΕΕ να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους για την
εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε άτομα που αναζητούν εργασία.
Επιπλέον, μέσω της τυποποίησης των ικανοτήτων στο πλαίσιο του ρόλου του Job
Broker, το έργο θα προωθήσει την κινητικότητα αυτών των εξειδικευμένων
επαγγελματιών.

Εξελίξεις μέχρι τώρα

Στην μέση του έργου Job Broker οι εταίροι
ολοκληρώνουν το παραδοτέο IO3,
Σχεδιασμός
και
Ανάπτυξη
του
Προγράμματος Σπουδών. Σκοπός του
είναι να παράσχει το πλαίσιο ανάπτυξης
και μάθησης το οποίο επιδιώκει να
ενισχύσει τους Job Brokers ώστε να
επιτύχουν
τα
αναμενόμενα
αποτελέσματα. Το Επαγγελματικό Προφίλ
του Job Broker σχεδιάστηκε με βάση
ενδελεχή διερευνιτική ανάλυση αναγκών
με σκοπό τον εντοπισμό του εύρους των
τοπικών
συνθηκών
στις
οποίες
εμφανίζεται ο ρόλος του Broker Job σε

διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διερευνήθηκαν επίσης οι απαιτήσεις, και
οι ικανότητες του προσωπικού που
εργάζεται
σε
οργανισμούς
όπου
οργανώθηκαν δημόσια προγράμματα για
τη «μεσολάβηση» των αναγκών των
αιτούντων εργασία και των εργοδοτών
και κατέγραψε μελέτες περιπτώσεων που
απεικονίζουν το είδος που απεικονίζουν
τις παροχές που προσφέρουν οι φορείς
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
και
οι
οργανισμοί
υποστήριξης της απασχόλησης.
Για τις ανάγκες του πιλοτικού ελέγχου
του αναλυτικού προγράμματος του Job
Broker κάθε ένας εταίρος κάθε εταίρος θα

Working on Modules in Berlin

Εκτός από το προσωπικό από τους
οργανισμούς-εταίρους,
κάθε
ομάδα
εργασίας θα περιλαμβάνει Συμβούλους
Εργασίας από δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, Job Brokers από παρόχους
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης,
Σύμβουλους
Καριέρας
(Συμβούλους
Επαγγελματικής
Πληροφόρησης
και
Επαγγελματικής
Προσανατολισμού) ή / και άλλους
ενδιαφερόμενους με ενδιαφέρον στο θέμα
αυτό. Η διαδικασίες θα λάβουν χώρα μέχρι
τα μέσα Ιουλίου του 2017. Εάν ενδιαφέρεστε
να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα
σπουδών και είστε στις συμμετέχουσες
χώρες του έργου, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά
στις πληροφορίες επικοινωνίας στην
τελευταία σελίδα της ηλεκτρονικής αυτής
έκδοσης.
φιλοξενήσει μια ομάδα εργασίας για την
αναθεώρηση των εκπαιδευτικών υλικών
που
έχουν
αναπτυχθεί,
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που
διεξήχθη και του Επαγγελματικού Προφίλ
για τον Broker Job που αναπτύχθηκε
νωρίτερα στο έργο

Η Συνάντηση Εργασίας
στο Βερολίνο
Η τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου
Job Broker φιλοξενήθηκε από τους
γερμανούς εταίρους της gsub, στο
Βερολίνο στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2017.
Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τρεις
τομείς. Η ERIFO, ο Ιταλός συνεργάτης,
παρουσίασε την ολοκλήρωση του IO2,
την ανάπτυξη του επαγγελματικού
προφίλ και ένα σύνολο προτύπων για τον
Job Broker. Οι εταίροι εργάστηκαν σε
ομάδες για τις ενότητες που σχετίζονται
με το IO3, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη
του
προγράμματος
σπουδών.
Το
εργαστήριο οργανώθηκε από τους
Έλληνες συνεργάτες, τον οργανισμό
Δήμητρα, και οι εταίροι χρησιμοποίησαν
πίνακα για να χαρτογραφήσουν τις
τέσσερις διαφορετικές Ενότητες σε έξι
τομείς δραστηριοτήτων.
Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος
Σπουδών, IO4, ξεκίνησε στο Βερολίνο.
Κατά τη διάρκεια της, οι Job Brokers που
συμμετέχουν από κάθε χώρα εταίρο και
οι ομάδες εργασίας σε κάθε χώρα θα
αλληλοϋποστηριχθούν
συν
αξιολογώντας το πρόγραμμα σπουδών,
χρησιμοποιώντας κοινά υλικά

Η επόμενη
συνάντηση στη
Λάρισα
Η επόμενη συνάντηση, η τέταρτη, θα
πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και θα
φιλοξενηθεί
από
τον
οργανισμό
Δήμητρα. Αυτό θα συμβεί τον Ιούλιο του
2017. Στη Λάρισα οι εταίροι του έργου θα
επικεντρωθούν κυρίως στο Pilot, IO4.
Μέχρι τότε οι Σύμβουλοι Εργασίας κάθε
χώρας-εταίρου θα μελετήσουν το υλικό
σε απευθείας σύνδεση και θα εργαστούν
για την συναξιολόγηση του με τις
προσεκτικά επιλεγμένες ομάδες εργασίας
κάθε χώρας.

Φωτογραφίες:
Επάνω: η έναρξη του προγράμματος στη
Ρώμη

Κάτω: Οι τομείς εργασίας του έργου Job
Broker
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IO2 – Το Επαγγελματικό Προφίλ
Βερολίνο, 3η συνάντηση
Το Επαγγελματικό Προφίλ του Job Broker στην Ευρώπη έχει καταρτιστεί με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια
ενδελεχούς έρευνας και καθορίζει τα κοινά πρότυπα ικανοτήτων για τον επιτυχημένο Job Broker. Το αποτέλεσμα είναι μια περιεκτική
Περιγραφή Εργασίας και η ολοκληρωμένη καταγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων (τόσο πρακτικές όσο και «μαλακές» δεξιότητες),
μέσω των οποίων καθορίζονται σαφώς οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητες του επιτυχημένου Job Broker. Το Επαγγελματικό
Προφίλ είναι ευθυγραμμισμένο με τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το επαγγελματικό προφίλ
περιλαμβάνει 1) μια αμοιβαία συμφωνημένη περιγραφή θέσης εργασίας που καθορίζει τον σκοπό και τη λειτουργία του Broker Job, ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι το τρέχων πλαίσιο είναι σε συμφωνία με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 2) περιγραφή των
επαγγελματικών προτύπων που αποτυπώνουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή των λειτουργιών
για την ανεύρεση εργασίας, που βασίζεται σε ήδη γνωστές καλές πρακτικές και που προσδιορίζονται μέσω των εκθέσεων μεμονωμένων
χωρών και της συγκεντρωτικής έκθεσης 3) περιγράφει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για
τον αποτελεσματικό και ικανός Job Broker μέσω έξι βασικών "Τομέων Δραστηριοτήτων" οι οποίοι διερευνήθηκαν και
επισημάνθηκαν ως σημαντικοί στις κατα τόπους εθνικές αναφορές για την επιτυχή ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Job Broker projectπαρακαλούμε επικοινωνήστε:

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

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

www.mmclearningsolutions.com
eu@mmclearningsolutions.com

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

www.erifo.it
erifo@erifo.it

www.documenta.es
info@documenta.es

www.dimitra.gr
contact@dimitra.gr

www.abif.at
stark@abif.at

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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