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Job Broker
Σας καλωσορίζουμε στη τέταρτη ηλεκτρονική έκδοση του Job Broker
Το έργο Job Broker στοχεύει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος και δικτύου για την υποστήριξη του
νεοεμφανιζόμενου επαγγελματικού προφίλ «Job Broker» στην Ευρώπη. Μαζί, 8 ευρωπαϊκές χώρες θα αναπτύξουν και
επικυρώσουν από κοινού ένα «νέο» πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας, της
αποδοτικότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Προωθώντας την επικύρωση του προγράμματος σπουδών, θα βοηθήσει τους παρόχους ΕΕΚ στην ΕΕ να αυξήσουν
το ποσοστό επιτυχίας τους στην εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους αιτούντες εργασία. Επιπλέον, μέσω της
τυποποίησης των ικανοτήτων στο πλαίσιο του ρόλου του Job Broker, το έργο θα προωθήσει την κινητικότητα αυτών των
ειδικευμένων επαγγελματιών.

Πραγματοποιήθηκαν
Multiplier
events
στις
χώρες κάθε εταίρου το
2017

εμπορικό τομέα παρακολούθησαν τη συνάντηση, με

Αυστρία – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17

Σεπτεμβρίου στο Ρέικιαβικ. Ο Richard Parkes από την

Οκτωβρίου

στη

Βιέννη.

Η

εκδήλωση

διεξήχθη

ως

επιχειρηματική πρωινή συνάντηση σε συνεργασία με το
Εμπορικό Επιμελητήριο. Οι σύμβουλοι απασχόλησης τόσο
από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης όσο και από τον

αποτέλεσμα

την

έντονη

επιθυμία

για

περαιτέρω

συνεργασία μεταξύ τους. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της εκδήλωσης ήταν ότι κατά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων υπήρξε έντονη συζήτηση και αντααγή
απόψεων.
Ισλανδία – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12
Rinova είχε πετάξει από το Λονδίνο ως προσκεκλημένος
ομιλητής στην εκδήλωση που προσελκύει επαγγελματίες
από

διαφορετικά

ιδρύματα,

όπως

η

τριτοβάθμια

εκπαίδευση και οι ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης.

Υπάρχει υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για το ρόλο του

αναζητούντες εργασία. Στην Βρετανία η «πληρωμή βάσει

Job Broker στην Ισλανδία, όπως φαίνεται από το γεγονός

αποτελεσμάτων» για τους παρόχους είναι πλέον συνήθης

ότι η Διεύθυνση Εργασίας συγκέντρωσε παρευρισκόμενους

και οι παρευρισκόμενοι εξεπλάγησαν με το γεγονός ότι

από διάφορες περιοχές και πέντε τμήματα του γραφείου

αυτό δεν συμβαίνει σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

των ΕΣΚ.
Ιταλία

Ελλάδα – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου
–

Η

εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε

στις

26

στη

Λάρισα

και

αποτέλεσε

μέρος

της

ευρύτερης

Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η εκδήλωση περιελάμβανε την

διακρατικής συνάντησης και του Συνεδρίου για τη Διάδοση

παρουσίαση του έργου στο σύνολό του όσον αφορά τους

των

στόχους

αναφέρθηκε στην τελευταία ηλετρκονική έκδοση (e-zine).

και

τα

επιτευχθέντα

αποτελέσματα

και

επικέντρωσε το επαγγελματικό προφίλ του job broker στην
ιταλική αγορά εργασίας και τις μελλοντικές του ευκαιρίες
ανάπτυξης μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν συμμετέχοντες από την ΕΣΚ, την
APL (ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης) και τους επίδοξους
job brokers. Εκπρόσωποι από SMEs και Πανεπιστήμια
συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση.

Αποτελεσμάτων

του

έργου

Job

Broker

όπως

Γερμανία – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου
στο Βερολίνο. Ήταν μια επιτυχημένη συνάντηση έμπειρων
συμβούλων εργασίας και άλλων ενδιαφερομένων από ένα
ευρύ φάσμα διαφορετικών οργανισμών που υποστηρίζουν
τους αναζητούντες εργασία. Η εκδήλωση περιελάμβανε
παρουσίαση του έργου με υψηλό επίπεδο συζήτησης για τα
αποτελέσματα του έργου μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, ένα

Κύπρος – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27

θέμα που προέκυψε ήταν η θετική ανταπόκριση μεταξύ

Σεπτεμβρίου

των

στη

Λευκωσία.

Ήταν

μια

επιτυχημένη

επαγγελματιών

της

Γερμανίας

και

των

συνάντηση με τη συμμετοχή έμπειρων Job Brokers και

ενδιαφερομένων μερών στον επαγγελματικό όρο «Job

άλλων ενδιαφερομένων από τον ιδιωτικό και δημόσιο

Broker». Επιπρόσθετα η μελλοντική βιωσιμότητα της ιδέας

τομέα.

του job broker θεωρήθηκε θετική.

Οι

συμμετέχοντες

παρακολουθήσουν

ένα

είχαν

σύντομο

την

ευκαιρία

εργαστήριο

να

όπου

συμμετείχαν σε ορισμένα από τα μαθήματα δράσης που
παρήγαγε το έργο. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το
επαγγελματικό προφίλ και τα πρότυπα απασχόλησης του
Broker Job είναι ένα πολύ χρήσιμα, καθώς υποστηρίζουν
την σύγχρονη, ενημερωμένη αγορά εργασίας. Εκτίμησαν
επίσης τα εκπαιδευτικά υλικά και δήλωσαν ότι θα είναι
πολύ χρήσιμα για πολλούς, ιδίως λόγω του ότι είναι
προσβάσιμα διαδικτυακά.
Ισπανία

–Η

Νοεμβρίου.

εκδήλωση
Η

πραγματοποιήθηκε

εκδήλωση

στις

πραγματοποιήθηκε

14
και

προωθήθηκε από κοινού με το ιδιωτικό σχολείο του
κέντρου Decroly στο Santander, το οποίο συνεργάζεται
άμεσα με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο
Εργασίας. Υπήρξε μια ευρεία συζήτηση, στην οποία
αναλύθηκαν

ζητήματα

που

σχετίζονται

με

τον

προσανατολισμό και τη διαμεσολάβηση στις αγορές
εργασίας καθώς και πως αυτές οι έννοιες ενσωματώνονται
στην ίδια επαγγελματική ταυτότητα.

Multiplier event στο Λονδίνο, 23η Μάη 2018

ΗΒ – Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου στο
Λονδίνο. Μια μεγάλη εκδήλωση με ετερόκλιτη και
ενδιαφέρουσα ομάδα επαγγελματιών από ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών

οργανισμών

που

υποστηρίζουν

τους

Η μέχρι τώρα πρόοδος του
έργου

μελλοντική εργασία σε σχέση με την επίσημη διαπίστευση

Από τη συνάντηση του έργου στη Λάρισα, ο αυστριακός

υπόψη το ISO 17024 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς

συνεργάτης μας Αbif συνεργάζεται με τον Rinova και κάθε

πιστοποίησης προσώπων) σχετικά με τη διαπίστευση ως

έναν από τους εταίρους σε συγκεκριμένα και διακριτά

σαφή

στάδια για να επιτύχει τα αποτελέσματα που απαιτούνται

συνθηκών και της δυνατότητας μεταφοράς του ISO.

του προγράμματος σπουδών Job Broker, π.χ. Πανεπιστήμια
για το ECTS και τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης για το ECVET κ.λπ. Η Abif είχε επίσης λάβει

εναλλακτική

λύση,

δεδομένων

των

διεθνών

για Παραγόμενο 5, Αξιολόγηση και Επικύρωση που οδηγεί
στη διαπίστευση. Κάθε εταίρος είχε αναλάβει ένα εθνικό
κεφάλαιο που σχετίζεται με την ευθυγράμμιση του
προγράμματος

σπουδών

με

τα

τρέχοντα

πλαίσια

επαγγελματικών προσόντων και που παρουσίασε στη
συνάντηση του έργου, στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο, την
εθνική έκθεση. Η Abif παρουσίασε την τελική Ερευνητική
Έκθεση, που αποτελείται από τον χάρτη του IO5, ως μια
εφικτή μελέτη της πορείας ως προς τις επιλογές
μελλοντικών εργασιών για την εξασφάλιση πιστοποίησης
και επικύρωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης

πλήρους

αναθεώρησης

των

Το Multiplier event στη Λευκωσία, 27η Σεπτεμβρίου

εθνικών θεσμών και των διαθέσιμων διεθνών πλαισίων για

Τα επόμενα βήματα
Η εργαλειοθήκη του έργου Job Broker (Job Broker Tool Kit) και ο Αυτοκατευθυνόμενος Οδηγός Εκμάθησης, το Πνευματικό
Έργο 6 είναι το επόμενο καθήκον μας, με επικεφαλής τον Γερμανό συνεργάτη μας GSUB σε στενή συνεργασία με την
εταιρία Rinova Ο στόχος είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός συνόλου πόρων και εργαλείων μάθησης, τα οποία θα
τεθούν στη διάθεση των Job Brokers και των επαγγελματιών εκείνων των οποίων ο ρόλος απαιτεί την αντιστοίχιση των
ανέργων με ευκαιρίες απασχόλησης. Η εργαλειοθήκη θα είναι ένας συνδυασμός νέων πόρων που έχουν αναπτυχθεί στα
πλαίσια του προγράμματος και υφιστάμενων πόρων που έχουν προκύψει από ερευνητική δραστηριότητα. Αυτό το
πακέτο πόρων στοχεύει στην παροχή ευκαιριών αυτοαξιολόγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τον επαγγελματία
Job Broker, ώστε να εργαστεί «μόνος», όπου δεν έχει πρόσβαση σε σχετική κατάρτιση ή ανάπτυξη στις δικές του χώρες.
Παρέχει τους πόρους για αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθώς και υλικό που επιτρέπει να αναπτυχθούν πρόσθετες
δεξιότητες και ικανότητες και να τους επιτρέψει να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις τρέχουσες δεξιότητές τους με
βάση τα πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας και τα συναφή πρότυπα του εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
Αυτό το πνευματικό παραδοτέρο περιλαμβάνει την εργαλειοθήκη για τους διαμεσολαβητές εργασίας και τον
Αυτοκατευθυνόμενο οδηγό εκμάθησης. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτηματολόγια που επιτρέπουν στον
επαγγελματία Broker να αυτο-αξιολογεί, να παρακολουθεί και να βελτιώνει το σύνολο ικανοτήτων του. Θα περιλαμβάνει
έναν «Αυτοκατευθυνόμενο Οδηγό Εκμάθησης» που θα περιλαμβάνει υλικά που θα επιτρέπουν στο εκπαιδευόμενο Broker
να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο εναρμονισμένο με τα προσδιορισμένα Πρότυπα.
Η πρακτική άσκηση των Job Brokers παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης τις εργαλειοθήκης, παρέχοντας
ανατροφοδότηση και προτάσεις που θα ενσωματωθούν στην τελική έκδοση των υλικών.

Εξωτερική αξιολόγηση
Η εξωτερική αξιολόγηση του έργου Job Broker έχει προγραμματιστεί για τους τελευταίους επτά μήνες του έργου και ο
Sharon Dodd της Routes Consulting στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει διοριστεί στη θέση αυτή. Είναι ανώτερος και έμπειρος
επαγγελματίας στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης.

Πρόσκληση για το τελικό συνέδριο στη Βιέννη
The final conference of the Job Broker Project will take place on July 6 th in Vienna from 9 am to 1 pm. The conference gives us
the opportunity to:





discuss trends towards a stronger output orientation of public employment policies and the emerging role of the Job
Broker across Europe
appreciate the project outcomes with a specific focus on its implementation in Iceland
present the activities of EURES
briefly introduce different Job Broker services in Vienna and a new training offer for Job Brokers based on the Job
Broker curriculum

In addition, the event will also be used as a kick-off for the creation of a European network of Job Brokers. We are looking
forward to welcome you at the conference! If you are interested in participating, just send an email at stark@abif.at to register
for the event.
Το τελικό συνέδριο του έργου Job Broker θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου στη Βιέννη από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Το
συνέδριο δίνει τη δυνατότητα:





να συζητηθούν οι τάσεις προς την κατεύθυνση ενός ισχυρότερου προσανατολισμού προς τις εξελίξεις των
δημόσιων πολιτικών απασχόλησης και του αναδυόμενου ρόλου του Job Broker σε ολόκληρη την Ευρώπη
να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του στην Ισλανδία
να παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του EURES
να γίνει μια σύντομη εισήγηση στις υπηρεσίες Job Broker στη Βιέννη και να παρουσιαστείη πρόταση κατάρτισης
για τους Job Brokers με βάση το πρόγραμμα σπουδών Job Broker

Επιπλέον, η εκδήλωση θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως εναρκτήριο λάκτισμα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου
Job Brokers. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο συνέδριο! Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, απλώς στείλτε ένα
email στο stark@abif.at για να εγγραφείτε στην εκδήλωση.

Η τελευταία συνάντηση στη Βιέννη
Η τελευταία συνάντηση του έργου Job Broker θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στην Αυστρία, φιλοξενείται από abif και
συνδέεται με το τελικό συνέδριο. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2018 και το συνέδριο θα διεξαχθεί την 6η, όπως
προαναφέρθηκε.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Job Broker παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

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