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ενότητα A

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το "Next Move" είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει
την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική δραστηριότητα των νέων που εισέρχονται
στην αγορά εργασίας, το οποίο είναι μια απάντηση στο πρόβλημα του περιορισμένου
επιπέδου επιχειρηματικότητας των νέων Ευρωπαίων, το οποίο οδηγεί σε ανικανότητα
προσαρμογής στη σύγχρονη αγορά εργασίας, σε απερίσκεπτες επιλογές εκπαιδευτικής
και επαγγελματικής πορείας, σε αποδοχή εργασίας κάτω από τις φιλοδοξίες και τα
προσόντα και, τέλος, σε υψηλό επίπεδο ανεργίας. Η σύμπραξη, η οποία δημιουργήθηκε
από τρία ιδρύματα διαφορετικής φύσης δραστηριότητας (Πολωνία, Ισπανία και
Ελλάδα), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του μη
κυβερνητικού τομέα, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία "επιχειρηματικού
οικοσυστήματος", αποτελεί μια καλή βάση για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών.
Χάρη στη συγκεντρωμένη εμπειρία, η συνεργασία λειτούργησε για την πρόληψη της
εγκατάλειψης των σπουδών και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς και της
εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων.
Ωστόσο, ο κύριος στόχος αυτής της διεθνούς συνεργασίας είναι η αύξηση του
επαγγελματικού δυναμικού των προπονητών και των υπαλλήλων των τμημάτων
ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εργασίας με καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης που
επιτρέπει στους νέους ηλικίας 18-26 ετών να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και
κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αναλάβουν και να διατηρήσουν την
πρώτη τους θέση εργασίας στην τοπική ή διεθνή αγορά.
Παρακάτω θα βρείτε συμβουλές για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή του δικού σας
μαθήματος, με βάση το ολοκληρωμένο πρόγραμμα "Next Move", που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μια χούφτα εμπνεύσεις για εσάς και άλλους
προπονητές, εκπαιδευτές ειδικών, καθώς και για ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου
δυναμικού και επαγγελματίες καθηγητές που θα ήθελαν να διεξάγουν ή έχουν ήδη
αρχίσει να διεξάγουν μαθήματα με νέους. Ακόμη και αν, για κάποιο λόγο, δεν μπορείτε
να ξεκινήσετε ένα ξεχωριστό μάθημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-Guide για να
διαφοροποιήσετε τις συναντήσεις σας με τους νέους. Επιλέξτε θέματα, ασκήσεις και
συμβουλές που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιμα για εσάς στην εργασία σας με
τους νέους. Ίσως υπάρχουν εκπαιδευτές, υπάλληλοι του τμήματος Ανθρώπινου

Δυναμικού στον οργανισμό σας που ενδιαφέρονται να διεξάγουν μαθήματα
επιχειρηματικότητας.
Έχοντας μια πλήρη βάση στη διάθεσή σας, μπορείτε να διεξάγετε με επιτυχία ένα
συνεκτικό μάθημα! Σας παρέχεται ηλεκτρονικό εγχειρίδιο - συλλογή γνώσεων, το οποίο
αποτελείται από δύο ενότητες:
A. Κίνητρα, προσλήψεις, μελέτη περιπτώσεων - εδώ θα βρείτε τις απαραίτητες
συμβουλές για το έργο σας ως προπονητής, θέματα ανθρώπινου δυναμικού και
συμβουλές για το πώς να εφαρμόσετε την αλλαγή και να αρχίσετε να εργάζεστε με
νέους υπαλλήλους.
B. 30 σενάρια τάξεων: καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μη
τυπική εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη των νέων - με βάση τις βέλτιστες
πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί και νέες, που εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Το
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι πρακτικό, επικεντρωμένο στην προετοιμασία σας για να
μεταφέρετε σαφές μήνυμα και να βοηθήσετε τους νέους να προετοιμαστούν για την
είσοδο στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες.
Κάθε ενότητα περιέχει περιγραφές των ασκήσεων. Συμπληρώνει τις οδηγίες για την
άσκηση με επιχειρησιακές συμβουλές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά
δυνατά τις οδηγίες καθώς και την περιγραφή της άσκησης στους συμμετέχοντες.
Αυτό θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη βαθύτερη κατανόηση της ιδιαιτερότητας της
άσκησης, την καλύτερη διαχείριση της ομάδας, την απάντηση σε ερωτήσεις και
αμφιβολίες, την παρέμβαση στις εργασίες της ομάδας.
Μια σημαντική πτυχή είναι ότι το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στην ενότητα Β, εκτός από τα
σενάρια, περιλαμβάνει 2 καινοτόμα διαγνωστικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν από
εμάς για να τα χρησιμοποιήσετε όταν εργάζεστε με νέους που μαθαίνουν πώς να
κινούνται ανεξάρτητα και αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.

1ο εργαλείο "start" - χρήση πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων,
προκειμένου να διαγνωστεί το επίπεδο ικανοτήτων των
συμμετεχόντων σε 5 βασικούς τομείς της ενότητας Β, να αναλυθούν
τα αποτελέσματα και να επιλεγούν προτεραιότητες για μια
συγκεκριμένη ομάδα, οι οποίες θα αυξήσουν το επίπεδο γνώσεων και
ικανοτήτων τους.
2ο εργαλείο "κίνητρα" - αυτό το τεστ επιτρέπει τη διάγνωση 3 τομέων
για περαιτέρω, ατομική ανάπτυξη για κάθε συμμετέχοντα. Μετά την
ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα είστε σε θέση να προτείνετε
περαιτέρω μάθηση σε 3 από τους 5 τομείς που είναι διαθέσιμοι στην
εφαρμογή για κινητά "Your move".
Η διδακτική ιδέα που παρέχουμε μπορεί να αντιγραφεί και να
τροποποιηθεί, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της και στην
ακαδημαϊκή, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς
και ως μέρος της κατάρτισης, βελτιώνοντας τα προσόντα ή
εμπλουτίζοντας τους νέους διαφορετικών ηλικιών με νέες κοινωνικές
και διαπροσωπικές ικανότητες.
Το πρόγραμμα "Next Move" μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα
αφορμή για τη δημιουργία μακροχρόνιας συνεργασίας ανθρώπων και
ιδρυμάτων που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνταν σε διάφορους
τομείς με ξεχωριστές ομάδες αποδεκτών. Συνδυάζοντας το δυναμικό
της εμπειρίας και των ικανοτήτων σας, έχετε την ευκαιρία να γίνετε
ένα αγαπημένο σημείο στο χάρτη για την τοπική κοινότητα των νέων,
που αναζητούν ενδιαφέρουσες λύσεις για την ανάπτυξη της δικής
τους επιχειρηματικότητας. Καλή τύχη!

ΌΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΌ
ΠΟΥ
ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
(ΣΕ 4 ΓΛΏΣΣΕΣ)
ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ
ΒΡΕΊΤΕ ΣΤΟΝ
ΙΣΤΌΤΟΠΟ:

NEXTMOVE.WELLSOL.EU

ΚΙΝΗΤΡΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΠΏΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ;
Η ύπαρξη μιας ομάδας με κίνητρα προσφέρει εξαιρετικά
αποτελέσματα για την εταιρεία και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών. Η παρακίνηση παρέχει στον
εργαζόμενο μεγαλύτερη κατανόηση του σκοπού του/της και του τι
τον/την ωθεί στην εργασία.
Η ικανότητα αξιοποίησης αυτού του σκοπού ή της κίνησης
προκειμένου να εμπνεύσει και να ευθυγραμμίσει μια ομάδα είναι
κάτι που πρέπει να κάνει ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού ή
ένας εκπαιδευτής. Είναι σημαντικό να έχει την ικανότητα να
επηρεάζει χωρίς εξουσία. Οι προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων
μπορούν να εφαρμοστούν σε προσωπικές ή επαγγελματικές
προκλήσεις όταν ένας εργαζόμενος έχει κίνητρο. Εξερευνήστε τι σας
κινεί και πώς να εντοπίζετε το νόημα στην εργασία σας. Θέστε τον
προσωπικό σας μαθησιακό στόχο για το πρόγραμμα και γίνετε το
παράδειγμα με κίνητρο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
- Προσλαμβάνετε άτομα με καλή συμπεριφορά
- Δημιουργήστε ένα περιβάλλον με αίσθημα ασφάλειας
- Δώστε προσοχή και δείξτε ότι ενδιαφέρεστε
- Δείξτε γνήσια εκτίμηση στην ομάδα σας
- Συνδεθείτε με την ομάδα σας σε βαθύ επίπεδο

ΚΙΝΗΤΡΑ

Με έναν πιο σαφή τρόπο, είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριλάβετε
απλούς τρόπους στην εργασιακή ζωή προκειμένου να διατηρήσετε
τα κίνητρα και την ενδυνάμωση των εργαζομένων σας. Ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες που βοηθούν τη ροή της
εργασίας είναι η αναγνώριση της εργασίας που γίνεται.
Εξάλλου, αν κάθε εργαζόμενος καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στην
εργασία του, κάνει ό,τι μπορεί για να προσφέρει και να επιτύχει τους
στόχους του, γιατί να μην θέλει να αναγνωριστεί;

Να είστε προσεκτικοί: Δεν είναι σημαντικό να προωθείστε και να
συγχαίρετε μόνο για τα εξαιρετικά παραγόμενα αποτελέσματα αλλά
και για όλο το χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος.
Δεν είναι μόνο σημαντικό να αναγνωρίζετε τη σπουδαία δουλειά.
Ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζετε τη συνεισφορά της ομάδας σας
έχει σημαντικό αντίκτυπο. Η αναγνώριση των εργαζομένων δεν θα
πρέπει να είναι απλώς ένα ετήσιο μπόνους στο τέλος του έτους - θα
πρέπει να δίνεται με νόημα και συχνά.
Είναι επίσης σημαντικό για τον εμπειρογνώμονα ανθρώπινου
δυναμικού να γνωρίζει τα καθήκοντα και τον απαιτούμενο χρόνο για
αυτά. Υπάρχουν πολλά έργα που απλά σέρνονται και συνεχίζονται
και φαίνεται να μην τελειώνουν ποτέ. Μπορεί να είναι πραγματικά
αποθαρρυντικό να κολλάς, γι' αυτό και το να βλέπεις ορατή πρόοδο
αισθάνεσαι τόσο καλά. Είναι επίσης μια σαφής ένδειξη ότι η δουλειά
μας κάνει τη διαφορά.
Ως συντονιστής, πρέπει να βλέπει και να μοιράζεται τη μεγάλη
εικόνα κάθε έργου και το πού μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον. Ένα
μεγάλο μέρος της κατανόησης του σκοπού που κρύβεται πίσω από
το έργο της ομάδας είναι να βλέπει κανείς πώς αυτό εντάσσεται
στην ευρύτερη εικόνα. Ένας εμπειρογνώμονας ανθρώπινου
δυναμικού μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κινήτρων στο
χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα κατανοεί πώς κάθε
προσπάθειά της επηρεάζει τον οργανισμό, τους πελάτες και την
κοινότητα. Η ολοκλήρωση μιας εργασίας προσφέρει συνήθως μια
μικρή αίσθηση ολοκλήρωσης, αλλά η γνώση του πώς αυτή η εργασία
βοήθησε τους άλλους είναι το πραγματικό αντίδοτο στην
αποδέσμευση.
Παροχή σαφήνειας
Για να υπάρχει κίνητρο για την εργασία, είναι ζωτικής σημασίας να
κατανοούν όλοι ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί. Για πολλούς

εργαζόμενους, αυτή η κατανόηση ξεκινά με τη διαφάνεια και
τελειώνει με τη σαφήνεια. Χωρίς σαφήνεια, η διαφάνεια αρχίζει να
χάνει την αποτελεσματικότητά της και την κινητήρια δύναμή της. Θα
πρέπει να βεβαιωθεί ότι δίνει σε όλους μια πολύ ξεκάθαρη και
συνοπτική αποστολή για την οποία μπορούν να κινητοποιηθούν
εξαρχής, διότι είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς γνήσια
κίνητρα σε κάτι που δεν γνωρίζει ή για το οποίο έχει μπερδευτεί. Η
σαφήνεια είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίζεται σε
κάθε έργο.
Οραματιστείτε και μοιραστείτε θετικά αποτελέσματα
Είναι ευκολότερο να επιτύχετε την επιτυχία όταν μπορείτε να την
οραματιστείτε. Επαγγελματίες όλων των ειδών, από αθλητές μέχρι
μουσικούς και διευθύνοντες συμβούλους, όλοι εφαρμόζουν αυτή
την τεχνική για να βελτιώσουν τα κίνητρά τους. Ευτυχώς, αν ένας
ειδικός σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού παρέχει έναν σαφή στόχο,
έχει ήδη διανύσει περισσότερο από το μισό δρόμο. Πρέπει να
βοηθήσει και να συνδράμει την ομάδα να καταλάβει τι θα σήμαινε η
επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν κάποιος σημειώνει πραγματική
πρόοδο προς αυτόν τον στόχο ή το αποτέλεσμα, μοιράζεται την
πρόοδο αυτή ως πηγή κινήτρων για όλους.
Παροχή αίσθησης ασφάλειας - Η ψυχολογική θεωρία υποδεικνύει
ότι υπάρχει μια ιεραρχία βασικών αναγκών που χρειάζονται οι
άνθρωποι για να μπορέσουν να παρακινηθούν ώστε να
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η ασφάλεια βρίσκεται
ακριβώς κάτω από τις φυσιολογικές ανάγκες όπως η τροφή και το
νερό. Και φυσικά, ενθαρρύνετε την ομαδική εργασία- Η ομαδική
εργασία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα που υπάρχουν. Το να
γνωρίζετε ότι οι συνάδελφοι σας καλύπτουν τα νώτα σας και είναι
ένα καταπληκτικό συναίσθημα, που εμπνέει να συνεχίσετε τη
δουλειά. Όταν το κίνητρό του/της πέφτει, οι συνάδελφοι είναι εκεί,
υποστηρίζοντας κάθε μέλος της ομάδας καθώς ολοκληρώνει το
επόμενο έργο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ ΈΝΑ ΑΞΙΌΛΟΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ
Διαφορετικοί οργανισμοί έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά
την επιλογή υποψηφίων για συνέντευξη για τους ρόλους τους. Ως
δυνητικός υποψήφιος, κάθε βιογραφικό σημείωμα πρέπει να δείχνει
προοπτικές στους εργοδότες για τους λόγους για τους οποίους θα
πρέπει να προχωρήσουν στην πρόσληψη.
Η ανάδειξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και η προσαρμογή του
βιογραφικού σημειώματος στο ρόλο για τον οποίο κάποιος
υποβάλλει αίτηση είναι μια πολύ καλή ιδέα. Υπάρχουν πολλές
διαφορετικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες, όπως ο
προϋπολογισμός, η επικοινωνία, η παρακίνηση, η επίλυση
προβλημάτων, ακόμη και η διαχείριση σχέσεων. Όλες αυτές οι
δεξιότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνετε ένας περιζήτητος
υποψήφιος που διαθέτει όλες τις σχετικές δεξιότητες που θέλουν
και χρειάζονται οι εργοδότες.
Ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι το βιογραφικό σημείωμα να μην
πέσει στον πάτο του σωρού. Ο υποψήφιος για εργασία θα πρέπει να
φροντίσει να τραβήξει την προσοχή των εργοδοτών και να
διασφαλίσει ότι σας δίνει τις καλύτερες πιθανότητες να κληθείτε σε
συνέντευξη.

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα βιογραφικό σημείωμα είναι τα
εξής:
- Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, δηλαδή το όνομα και το
επώνυμό σας, τον επαγγελματικό σας τίτλο και τα στοιχεία
επικοινωνίας σας, δηλαδή τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Το προσωπικό σας προφίλ και η προσωπική σας δήλωση, οι στόχοι
της σταδιοδρομίας σας.
- Οι κύριες ικανότητες που διαθέτετε είναι ο επόμενος τομέας, είτε
πρόκειται για μαλακές ή σκληρές δεξιότητες, πιστοποιήσεις,
εγκρίσεις, βραβεία ή απλώς για έναν κατάλογο των εργασιακών σας
δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας σε εργαλεία.
- Την εργασιακή σας εμπειρία και το ιστορικό απασχόλησης, όπου
αναγράφετε τον τίτλο της θέσης εργασίας σας, την επωνυμία του
φορέα και την περίοδο που εργαστήκατε εκεί. Μπορείτε επίσης να
προσθέσετε λεπτομέρειες όπως τα καθήκοντά σας και τα εργαλεία
που χρησιμοποιήσατε εκεί. Είναι σύνηθες να ταξινομούνται από τα
παλαιότερα στο κάτω μέρος προς τα νέα στην κορυφή.
- Η εκπαίδευσή σας, η οποία είναι η πιο σημαντική όταν ξεκινάτε τη
σταδιοδρομία σας. Μπορείτε να αναφερθείτε στους τίτλους
σπουδών σας, το ίδρυμα στο οποίο φοιτήσατε και τυχόν σχετικές
εργασίες ή έργα που υλοποιήσατε.
- Οι εξωσχολικές σας δραστηριότητες.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Η βελτίωση του βιογραφικού σας σημειώματος δεν γίνεται μόνο με
την
προσθήκη
εργασιακής
εμπειρίας.
Οι
εξωσχολικές
δραστηριότητες μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στις αιτήσεις
σας για εργασία. Οι ειδικοί σε θέματα απόκτησης ταλέντων συχνά
αναζητούν αυτές τις ασχολίες, επειδή σηματοδοτούν έναν υποψήφιο
που προσπαθεί να γίνει καλύτερος, είναι ανοιχτός στην ανάληψη
νέων έργων και στην αναζήτηση νέων εμπειριών.
Υπάρχουν ωστόσο κάποια χόμπι που σηματοδοτούν σαφώς
καλύτερα χαρακτηριστικά για ένα άτομο. Με την ενασχόλησή σας με
αυτά, όχι μόνο βρίσκετε έναν τρόπο να γεμίζετε τον ελεύθερο χρόνο
σας, αλλά και ενισχύετε τη δημόσια εικόνα σας και επεκτείνετε το
βιογραφικό σας σημείωμα.
Ο εθελοντισμός σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και καταφύγια ζώων δεν
είναι μόνο μια ανθρώπινη πράξη, αλλά σας βοηθά να αποκτήσετε
πολλές πολύτιμες δεξιότητες. Τα περισσότερα ιδρύματα έχουν τη
δική τους δομή και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε πώς να
κατανοείτε την οργάνωση μιας οντότητας.

Η μερική απασχόληση σε βιομηχανίες τέχνης και πολιτισμού μπορεί
να αποδειχθεί ενδιαφέρουσα. Σας δίνει επίσης την ευκαιρία να
έρθετε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους που σχετίζονται ή
εκτιμούν τον ευρύτερο τομέα της τέχνης. Ηγέτες της βιομηχανίας,
πολιτικοί και άνθρωποι της επιστήμης είναι συχνά παρόντες σε
αυτές τις εκδηλώσεις. Έτσι, είναι επίσης μια ευκαιρία για δικτύωση.

Το να ξεκινήσετε κάτι δικό σας δείχνει ότι δεν φοβάστε να κάνετε
ένα βήμα και να κάνετε κάτι καινοτόμο. Είτε πρόκειται για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων είτε για την έναρξη μιας επιχείρησης, θα
δείξει ότι το άτομο μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, έχει αυτοκίνητρα και ικανότητες ομαδικής εργασίας, αν δημιουργηθεί μια
ομάδα. Επιπλέον, υποδηλώνει ότι ένα άτομο έχει διαχειριστικές
ικανότητες και μπορεί να χειριστεί τους δικούς του ρόλους και τις
δικές του ευθύνες.
Η πολιτική είναι ένας πολύ επωφελής τομέας, καθώς μπορεί να
βελτιώσει τις ηγετικές σας ικανότητες καθώς και τις ικανότητές σας
στην οργάνωση εκστρατειών. Ακριβώς όπως ο τομέας της τέχνης και
του πολιτισμού, θα σας φέρει σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους.
Η αφοσίωση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να
διαθέτει κάποιος για να ασχοληθεί με την πολιτική, οπότε ακόμη και
αν δεν το έχετε, θα το αποκτήσετε.

Τέλος, η άμεση συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες, όπως η
παρακολούθηση μαθημάτων προγραμματισμού ή ξένων γλωσσών,
έχει προφανή οφέλη. Η προσθήκη εργασιακών δεξιοτήτων στο
οπλοστάσιό σας είναι πάντα ένα πλεονέκτημα όχι μόνο για την
επαγγελματική σας πορεία αλλά και για την κοινωνική σας ζωή,
αλληλεπιδρώντας με άλλους ομοϊδεάτες σας.

ΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ
Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για τη διεκδίκηση μιας θέσης
εργασίας είναι η δημιουργία ενός πλήρους επαγγελματικού προφίλ
καθώς και η αποτελεσματική προώθησή του. Για το λόγο αυτό
επιλέγουμε σε αυτό το άρθρο, να δώσουμε μια σειρά από
συμβουλές και βασικά στοιχεία στους νέους υποψήφιους για
εργασία, για την έξυπνη αυτοδιαχείριση της εικόνας τους καθώς και
για τη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού προφίλ εργαζομένου. Οι
εργοδότες σήμερα δεν περιορίζονται μόνο στο βιογραφικό
σημείωμα, τη χειραψία ή τη συνέντευξη ως πρώτη εντύπωση για
εσάς. Το 65% των υπευθύνων προσλήψεων παραδέχονται ότι
χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να ελέγξουν τον
επαγγελματισμό ενός υποψηφίου.
ΚΑΘΑΡΊΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΑΣ ΦΉΜΗ
Ας προχωρήσουμε. Οι εργοδότες σήμερα δεν περιορίζονται μόνο στο
βιογραφικό σημείωμα, τη χειραψία ή τη συνέντευξη ως πρώτη
εντύπωση για εσάς. Γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο να εμβαθύνουν
περισσότερο, και ποτέ δεν ήταν ευκολότερο να το κάνουν. Είναι
προς το συμφέρον του εργοδότη να διαπιστώσει αν η
προσωπικότητά σας ταιριάζει πολιτισμικά με την επιχείρηση, πέρα
από τα γραφόμενα στα χαρτιά. Το να γκουγκλάρετε τον εαυτό σας
είναι ένα καλό πρώτο βήμα για να δείτε τι μπορεί να βρει ένας
υπεύθυνος προσλήψεων και να αρχίσετε να καθαρίζετε την
παρουσία σας στο διαδίκτυο.
ΓΊΝΕΤΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΌ ΤΗΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ
Αν έχετε ξεκινήσει ποτέ αναζήτηση εργασίας, ξέρετε ότι τα πράγματα
μπορούν να γίνουν πραγματικά χαοτικά, πολύ γρήγορα. Για να
παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να επιτύχετε ένα ευνοϊκό
αποτέλεσμα, θα πρέπει να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε την
αναζήτηση εργασίας σας. Ακολουθήστε αυτά τα βασικά βήματα για
να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.

1. Διαχειριστείτε το χρόνο σας με σύνεση.
Ο χρόνος είναι σημαντικός και σίγουρα δεν θέλετε να
καθυστερήσετε και να ρισκάρετε να χάσετε μια μεγάλη ευκαιρία.
Ασχοληθείτε με την αναζήτηση εργασίας τις πιο παραγωγικές σας
ώρες. Αποκλείστε τρεις ώρες κάθε μέρα για να περιηγηθείτε στους
πίνακες εργασίας, να βάλετε σελιδοδείκτες τις θέσεις εργασίας που
σας ενδιαφέρουν και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από πιθανούς εργοδότες. Η ενεργή αναζήτηση
εργασίας είναι ουσιαστικά μια δουλειά πλήρους απασχόλησης από
μόνη της, γι' αυτό είναι σημαντικό να καθιερώσετε μια ρουτίνα και
να την τηρήσετε.
2. Παρακολουθήστε τις αιτήσεις σας σε ένα λογιστικό φύλλο.
Θα εκπλαγείτε από το πόσο συχνά οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά
λάθος αίτηση για την ίδια θέση εργασίας δύο φορές. Εάν χάσετε την
παρακολούθηση των υποβληθέντων αιτήσεων και κάνετε κατά
λάθος αίτηση για την ίδια θέση εργασίας δύο φορές, μπορεί να
θεωρηθεί ότι είστε ανοργάνωτος από όποιον ελέγχει τις αιτήσεις.
Χρησιμοποιήστε ένα λογιστικό φύλλο για να παρακολουθείτε όλες
τις αιτήσεις σας για εργασία και να αποφύγετε ντροπιαστικές γκάφες
όπως αυτή. Συμπεριλάβετε τον τίτλο, την επωνυμία της εταιρείας,
την τοποθεσία, τον σύνδεσμο προς την προκήρυξη, την ημερομηνία
υποβολής αίτησης, τις ημερομηνίες παρακολούθησης, τις
ημερομηνίες συνέντευξης και την κατάσταση της αίτησης.
3. Θέστε καθημερινούς στόχους για τον εαυτό σας.
Για να βελτιώσετε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής σας, πρέπει να
θέσετε στόχους. Είτε εργάζεστε, είτε σπουδάζετε είτε είστε άνεργοι,
οι στόχοι που θα θέσετε για την αναζήτηση εργασίας σας θα
διαφέρουν1.
________________________
1 Adecco, "Συμβουλές για όσους αναζητούν εργασία"

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑ

- Προστατέψτε την ιδιωτικότητά σας: Να είστε προσεκτικοί ώστε να
μην παρέχετε περισσότερες πληροφορίες από όσες είναι
απαραίτητες. Χρησιμοποιήστε την Πολιτική απορρήτου προς όφελός
σας. Να είστε προσεκτικοί με την παροχή υπερβολικών προσωπικών
πληροφοριών. Αν προτιμάτε να είστε πιο χαλαροί σε μια πλατφόρμα,
βεβαιωθείτε ότι αξιοποιείτε πλήρως τις ρυθμίσεις απορρήτου.
- Προσέξτε τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Αφαιρέστε αμέσως φωτογραφίες, βίντεο ή αναρτήσεις που
βλάπτουν την εικόνα σας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν
εργαλεία που διασφαλίζουν την προστασία σας από ανεπιθύμητες
αναρτήσεις ή ετικέτες, γλιτώνοντάς σας από δυσάρεστες εκπλήξεις.
Αφαιρέστε φωτογραφίες, αναρτήσεις, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο
μπορεί να βλάψει τη φήμη σας. Στο Facebook μπορείτε επίσης να
περιορίσετε ποιος επιτρέπεται να σας κάνει tag σε φωτογραφίες,
ώστε να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.
- Μείνετε μακριά από ανεπιθύμητους "φίλους" στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: Επιμένουμε να αυξάνετε τον έλεγχο των προσωπικών
σελίδων που διατηρείτε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, διότι
μπορεί να αποτελέσουν αρνητικά στοιχεία για την εικόνα σας.
Αποφύγετε ή απομακρύνετε τους διαδικτυακούς "φίλους" που
μπορούν να δημιουργήσουν λάθος εικόνα για εσάς.
- Τακτοποιήστε το διαδικτυακό σας προφίλ: αφαιρέστε σελίδες με τις
οποίες δεν έχετε αλληλεπιδράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή
σελίδες που δεν αντιπροσωπεύουν το τρέχον προφίλ σας. Αυτό δίνει
την εντύπωση μιας τακτοποιημένης διαδικτυακής εικόνας.
Τακτοποιήστε το προφίλ σας αφαιρώντας σελίδες ή εφαρμογές στο
Facebook με τις οποίες δεν έχετε αλληλεπιδράσει εδώ και καιρό ή
δεν σας ενδιαφέρει πλέον. Αν δεν έχει σχέση με το ποιοι είστε
σήμερα ή αν δεν μπορείτε να μιλήσετε γι' αυτό, αφαιρέστε το.

- Ξεφυλλίστε μερικές σελίδες της αναζήτησης στο Google για να
βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει όλα τα προφίλ στα οποία έχετε
πρόσβαση.
- Μην ξεχνάτε! Να είστε προετοιμασμένοι για έλεγχο από τον
διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε πλατφόρμα δικτύωσης
όπου διατηρείτε προσωπικό προφίλ.
- Βελτιώστε το προφίλ σας στο LinkedIn
- Το LinkedIn είναι ένα σύγχρονο και πολύ διαδεδομένο εργαλείο για
την παρουσίαση ενός πλήρους επαγγελματικού προφίλ, με τη μορφή
"εκτεταμένου" βιογραφικού σημειώματος. Έτσι, η παρουσίαση του
προφίλ σας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα παίζει καθοριστικό ρόλο.
Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να το
πετύχετε σωστά!

ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΟ LINKEDIN

Συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε τον λογαριασμό σας στο linkedin
- Χρησιμοποιήστε μια σαφή εικόνα προφίλ: Μια έγχρωμη
φωτογραφία, όπου κυριαρχεί το χαμόγελο της επιτυχίας, δίνει μια
ευχάριστη αίσθηση και βοηθά τον Εργοδότη να σας θυμάται πιο
εύκολα στην επόμενη συνάντησή σας.

- Γράψτε τα πλήρη στοιχεία σας με σαφή και απλό τρόπο: Κάθε
τίτλος ή στοιχείο που δυσκολεύει την απομνημόνευση του ονόματός
σας είναι προτιμότερο να αποφεύγεται.
- Επισημάνετε τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, τις προοπτικές και τα
επιτεύγματά σας: Βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε σωστά τον εαυτό σας
μέσω των αναρτήσεων σας στο χρονολόγιο του LinkedIn, δίνοντας
ένα χαρακτηριστικό δείγμα του προσωπικού σας στυλ γραφής.
Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα για να αποδείξετε οτιδήποτε για
το οποίο είστε υπερήφανοι.
- Αναφορές εργασίας: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχετικές συστάσεις από
άτομα με τα οποία έχετε συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν.
Λειτουργούν πάντα ως αποτελεσματικό μέσο στην προσπάθειά σας
να προβάλλετε τον εαυτό σας ως τον καταλληλότερο για τη θέση
εργασίας.
- Αυτές είναι μερικές από τις επιλεγμένες συμβουλές που θέλαμε να
δώσουμε στους νέους που αναζητούν εργασία, με την ελπίδα ότι
συμβάλλουμε στη δική τους προσπάθεια για αναγνώριση στον
επαγγελματικό τομέα. Άλλωστε, είναι καθήκον μας να παρέχουμε
στήριξη σε όλα τα δυνατά επίπεδα και την κατάλληλη
συμβουλευτική στους νέους μας, που είναι μαχητές στο σύγχρονο
εργασιακό στίβο.

ΠΏΣ ΝΑ ΞΈΡΕΤΕ ΠΌΤΕ ΤΟ
ΚΊΝΗΤΡΟ ΕΞΑΝΤΛΕΊΤΑΙ;

Αν μπορείτε να εντοπίσετε σε ποιο στάδιο καταρρέει το κίνητρο του
εφήβου σας, μπορείτε να ξέρετε καλύτερα πώς να παρέμβετε.
Στην ψυχολογία υπάρχουν τρία βασικά στάδια παρακίνησης:
- ενεργοποίηση - η πραγματική απόφαση που θα πάρει ένα άτομο
για να ξεκινήσει έναν συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς.
- επιμονή - ο παράγοντας κατά τον οποίο ένα άτομο θα συνεχίσει να
προχωράει προς τα εμπρός με έναν συγκεκριμένο και καθορισμένο
στόχο, ακόμη και όταν του παρουσιάζονται εμπόδια.
- ένταση - πόση συγκέντρωση, εστίαση και ενέργεια επενδύεται στην
επιδίωξη ενός συγκεκριμένου στόχου.
Και πάλι, το κίνητρο ορίζεται ως: "μια αιτία ή λόγος για να ενεργήσει
κάποιος, μια εσωτερική παρόρμηση που κινεί ή ωθεί ένα άτομο σε
δράση". Αν θέλετε να παρακινήσετε έναν έφηβο ή νεαρό ενήλικα,
μπορείτε είτε να αυξήσετε τους λόγους για να δράσει είτε να
μειώσετε τους λόγους για να μην δράσει σε κάθε ένα από αυτά τα
στάδια. Προκειμένου να αυξήσετε τους λόγους για να δράσετε, είναι
χρήσιμο να γνωρίζετε τι προκαλεί την έλλειψη κινήτρων. 2

________________________
2 aspiroadventure.com

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΑΝΕΠΑΡΚΏΝ ΜΑΘΗΤΏΝ

Καθοδήγηση
Εάν ένα άτομο δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, ένα καλό πρώτο
βήμα
για
να
το
βοηθήσετε
είναι
η
ακαδημαϊκή
καθοδήγηση/διδασκαλία. Ορισμένοι μαθητές που τα πήγαν καλά στο
δημοτικό και στο γυμνάσιο δεν έχουν συνηθίσει να πρέπει να
μελετούν και να εργάζονται σκληρά αργότερα για να διατηρήσουν
καλούς βαθμούς. Η εγγραφή σε συνεδρίες φροντιστηρίου ή
καθοδήγησης θα βοηθήσει με τυχόν ελλείψεις στις συνήθειες
μελέτης, το μαθησιακό στυλ, τις οργανωτικές δεξιότητες και τις
στρατηγικές σημειώσεων.
Συμβουλευτική
Εάν υπάρχουν υποψίες ότι η ακαδημαϊκή του/της επίδοση πιθανόν
να οφείλεται σε μια άλυτη ψυχολογική ή συναισθηματική πάλη,
μπορεί να μην αισθάνεται άνετα να μιλήσει γι' αυτό. Και αυτό δεν
πειράζει. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν για
να αποφευχθούν περαιτέρω διαταραχές στην ακαδημαϊκή του
ανάπτυξη. Ένας σύμβουλος καθοδήγησης ή ένας γιατρός μπορεί να
είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, δεδομένου ότι είναι πιθανό να
γνωρίζει το παιδί σας. Αν υποψιάζονται ότι κάποιος χρειάζεται
περαιτέρω βοήθεια, θα είναι σε θέση να υποδείξουν την
κατεύθυνση ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού συμβούλου ή
επαγγελματία ψυχικής υγείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ

Τρία βασικά στοιχεία της παραγωγικότητας
Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργάσιμες ημέρες είναι μοναδικές. Καθώς
όλο και λιγότερες εταιρείες και εργαζόμενοι ακολουθούν την
παραδοσιακή ημέρα 9-5, οι διαφορές στις εργάσιμες ημέρες μας
γίνονται όλο και πιο έντονες. Αλλά αν βάλουμε στην άκρη αυτές τις
διαφορές, τρεις γενικές ιδέες ισχύουν για όλες τις συμβουλές μας
για την παραγωγικότητα:

- Εμπιστευτείτε τα μικρά βήματα. Δεν μπορείτε να περιμένετε να
αλλάξετε εργασιακές συνήθειες ετών από τη μια μέρα στην άλλη. Οι
μικρές αλλαγές στον τρόπο εργασίας σας μπορούν σταδιακά να
οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές στην παραγωγικότητα. Δοκιμάστε
μια συμβουλή για αρχή και συνεχίστε να προσθέτετε περισσότερες
καθώς βρίσκετε τις στρατηγικές που λειτουργούν καλύτερα για εσάς.
- Να είστε υπόλογοι. Είτε πρόκειται για εβδομαδιαίες συναντήσεις
με έναν συνάδελφο είτε για τον καθορισμό των δικών σας
προθεσμιών και την ανακοίνωσή τους στους άλλους, το να πρέπει να
λογοδοτήσετε σε κάποιον άλλο μπορεί συχνά να σας αναγκάσει να
κάνετε τη δουλειά σας.
- Συγχωρήστε τον εαυτό σας. Είστε άνθρωποι: Αποδεχτείτε ότι
μερικές φορές θα κάνετε λάθη, θα αποσπάστε και θα έχετε μια κακή
μέρα. Είναι πιο σημαντικό να προχωρήσετε παρακάτω παρά να
μένετε στα λάθη σας. 3

________________________
3 The New York Times, Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο την
εργάσιμη ημέρα σας, της Phyllis Korkki

Πώς να διατηρήσετε την παραγωγικότητά σας σε υψηλά επίπεδα
- Κάντε ένα καλό σχέδιο
- Να έχετε έναν γραπτό κατάλογο εργασιών
- Διαχωρίστε τα έργα σε εργασίες
- Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
- Γνωρίστε τις ώρες αιχμής και τη δύναμή σας
- Παρτίδα παρόμοιων εργασιών
- Βρείτε ένα παραγωγικό περιβάλλον
- Χρησιμοποιήστε πρότυπα για να σας βοηθήσουν με το σχεδιασμό
- Αξιοποιήστε καλύτερα τα διαλείμματά σας
- Γράψτε ιδέες για αργότερα
- Χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων για εξοικονόμηση χρόνου
- Δημιουργήστε μια πρωινή ρουτίνα/εθιμοτυπία

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΧΡΌΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΆΣΧΟΛΟΥΣ

Αν προσπαθείτε να κάνετε τρία πράγματα ταυτόχρονα, συχνά
καταφέρνετε πολύ λίγα. Όλοι μας έχουμε περιορισμένο γνωστικό
εύρος ζώνης - τον αριθμό των σκέψεων και των αναμνήσεων που
μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας ανά πάσα στιγμή. Ο
εγκέφαλός σας μπορεί να αυταπατάται ότι έχει μεγαλύτερη
χωρητικότητα απ' ό,τι έχει στην πραγματικότητα, αλλά στην
πραγματικότητα εργάζεται πολύ σκληρά για να χειριστεί πολλές
σκέψεις ταυτόχρονα, όταν εναλλάσσεστε μεταξύ εργασιών. Η
ικανότητά σας να κάνετε πράγματα εξαρτάται από το πόσο καλά
μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε μια εργασία κάθε φορά, είτε
πρόκειται για πέντε λεπτά είτε για μια ώρα.
Όταν κάνετε πολλές εργασίες, τείνετε να κάνετε περισσότερα λάθη.
Όταν εναλλάσσεστε ανάμεσα σε διάφορες εργασίες, τα νευρωνικά
δίκτυα του εγκεφάλου σας πρέπει να επιστρέψουν για να βρουν πού
είχαν μείνει και στη συνέχεια να επαναπροσδιορίσουν, δήλωσε ο Δρ
Μίλερ. Αυτή η επιπλέον δραστηριότητα σας κάνει να επιβραδύνετε
και τα λάθη γίνονται πιο πιθανά.
Η προσπάθεια για πολυπραγμοσύνη εμποδίζει επίσης τη
δημιουργικότητα, είπε. Η πραγματικά καινοτόμος σκέψη προκύπτει
όταν επιτρέπουμε στον εγκέφαλό μας να ακολουθήσει μια λογική
διαδρομή συσχετιζόμενων σκέψεων και ιδεών, και αυτό είναι πιο
πιθανό όταν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ένα μόνο νοητικό
μονοπάτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Ο εγκέφαλος είναι σαν ένας μυς: δυναμώνει με τη χρήση, είπε ο Δρ
Μίλερ. Όπως και με τη σωματική άσκηση, όσο περισσότερο
ενισχύουμε τις νοητικές μας συνδέσεις, εστιάζοντας σε μια εργασία
αποκλείοντας όλες τις άλλες, τόσο καλύτερες επιδόσεις μπορούμε
να επιτύχουμε.

Διαμορφώστε, στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, ένα εργασιακό
περιβάλλον που ενθαρρύνει την εκτέλεση μιας εργασίας κάθε φορά.
Πιθανώς δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να
αποκλείουμε ώρες κάθε φορά για μια μόνο εργασία, αλλά ακόμη και
η δέσμευση να ασχοληθείτε μονομερώς για πέντε λεπτά μπορεί να
αποφέρει οφέλη στην παραγωγικότητα.

ΠΏΣ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ MONOTASKING

- Απομακρύνετε τον πειρασμό: Αντισταθείτε ενεργά στην παρόρμηση
να ελέγξετε άσχετα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ενώ εργάζεστε σε
μια εργασία. Ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστεί να
φτάσουν στο σημείο να εγκαταστήσουν προγράμματα κατά του
αποπροσανατολισμού, όπως το SelfControl, το Freedom, το
StayFocusd και το Anti-Social, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση
στα πιο εθιστικά μέρη του διαδικτύου για συγκεκριμένες περιόδους.
- Εργαστείτε σε μία μόνο οθόνη: Βάλτε στην άκρη το κινητό σας και
κλείστε τη δεύτερη οθόνη σας.
- Μετακίνηση: Αν πιάνετε τον εαυτό σας να χάνει τη συγκέντρωσή
του - διαβάζοντας την ίδια πρόταση ξανά και ξανά ή αν το μυαλό σας
ξεφεύγει συνεχώς από το θέμα - σηκωθείτε και περπατήστε για λίγο,
είπε ο Δρ Μίλερ. Ένας σύντομος περίπατος γύρω από το γραφείο
σας μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή σας, να μειώσει την πείνα και να
σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε ξανά.
- Εργασία σε διαστήματα: Ρυθμίστε ένα χρονόμετρο για πέντε ή 10
λεπτά και δεσμευτείτε να επικεντρωθείτε στην εργασία σας για αυτό
το χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, επιτρέψτε στον εαυτό σας ένα
λεπτό απόσπασης της προσοχής σας, αρκεί να επιστρέψετε στην
εργασία σας για άλλα πέντε ή 10 λεπτά.

Η τάση να αποσπάται η προσοχή σας είναι πρωταρχική, γι' αυτό
συγχωρήστε τον εαυτό σας αν το κάνετε. Προέκυψε στις πρώτες
μέρες μας ως άνθρωποι, όταν έπρεπε να αντιδράσουμε άμεσα στα
λιοντάρια, τις τίγρεις και άλλα αρπακτικά που μας απειλούσαν,
δήλωσε ο Δρ Μίλερ. Κάθε αισθητηριακή εισροή ήταν βαθιά
ενδιαφέρουσα και η αντίδρασή μας σε αυτήν ήταν μερικές φορές
ζήτημα ζωής ή θανάτου.
Ο εγκέφαλός μας δεν έχει εγκαταλείψει αυτόν τον αρχαίο μηχανισμό
επιβίωσης- εξακολουθούμε να επιθυμούμε αυτό το πληροφοριακό
χτύπημα στον ώμο, είπε.
Ευτυχώς, όσο περισσότερο προσπαθούμε να εστιάζουμε σε μια
εργασία κάθε φορά και να αγνοούμε τους περισπασμούς, τόσο
περισσότερο ασκούμε τον προμετωπιαίο φλοιό - το πιο εξελιγμένο
τμήμα του εγκεφάλου μας. Τότε γίνεται πιο εύκολο να
συγκεντρωθούμε.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ
ΧΡΟΝΙΚΏΝ ΟΡΊΩΝ

- Βάλτε ένα χρονικό όριο σε κάθε εργασία - Ο περιορισμός του
χρόνου και των πόρων που διατίθενται για κάθε εργασία θα σας
βοηθήσει να περιορίσετε τους κινδύνους, ενώ παράλληλα θα σας
κάνει πιο αποδοτικούς.
- Γνωρίστε τα όριά σας και μάθετε να λέτε "ΟΧΙ" αν δεν είστε
σίγουροι ότι μπορείτε να αντεπεξέλθετε στην εργασία.
- Στόχος σας να είστε 10 λεπτά νωρίτερα σε κάθε συνάντηση- Θα
χτίσετε την εικόνα σας ως καλά οργανωμένο άτομο.
- Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων σας
- Ορίστε υπενθυμίσεις 15 λεπτά πριν
- Αφήστε χρόνο απομόνωσης μεταξύ των εργασιών για ξεκούραση
- Παρακολουθήστε το χρόνο που ξοδεύετε για κάθε εργασία
- Μην ανησυχείτε για ασήμαντες λεπτομέρειες
- Δώστε προτεραιότητα πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε μέσα στην ημέρα

ΠΏΣ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΏΣΕΤΕ ΜΙΑ ΡΟΥΤΊΝΑ
ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ

ΒΗΜΑΤΑ:
- Χωρίστε τη ζωή σας σε κατηγορίες (υγεία, εργασία κ.λπ.) και
γράψτε στόχους για κάθε κατηγορία.
Ρωτήστε τον εαυτό σας: Τι πρέπει να αλλάξει; Τι χρειάζεται
περισσότερο χρόνο;
- Περάστε 24 ώρες καταγράφοντας ό,τι κάνετε σε διαστήματα των 30
λεπτών.
Ρωτήστε τον εαυτό σας: Πού σπαταλάτε χρόνο;
- Διαλέξτε συμπεριφορές που πρέπει να αλλάξετε για να πετύχετε
τους στόχους σας.
- Να είστε συνεπείς, να εφαρμόζετε καθημερινούς-εβδομαδιαίους
και μηνιαίους στόχους για να σας κρατάτε σε καλό δρόμο.
- Σκεφτείτε δράσεις που μπορείτε να αναλάβετε για να επιτύχετε
τους στόχους σας, χωρίστε τις σε μικρότερα βήματα.
- Ασκήστε τον μυ της πειθαρχίας σας, οραματιστείτε τον τελικό σας
στόχο, κρατήστε ημερολόγιο
Συνέβη κάτι και χάσατε τα ίχνη σας; Δεν πειράζει, επιστρέψτε στο
πρώτο βήμα και θα επιστρέψετε στη σωστή πορεία σε χρόνο μηδέν.
Θυμηθείτε, μια επιτυχημένη ρουτίνα βρίσκεται πάντα υπό ανάπτυξη.

ΠΏΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΎΣΕΤΕ ΈΝΑΝ
ΚΑΛΌ ΥΠΆΛΛΗΛΟ

Οι εργοδότες και οι ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις όταν λαμβάνουν υπόψη τους
την αυξανόμενη δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, ένα
νεανικό εργατικό δυναμικό με διαφορετική στάση απέναντι στην
εργασία και έναν αυξανόμενο πληθυσμό ηλικιωμένων εργαζομένων
που οδεύει προς τη συνταξιοδότηση.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι πολλά στελέχη ανθρώπινου
δυναμικού δηλώνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετωπίζουν στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού είναι η
αδυναμία του οργανισμού τους να προσλάβει και να διατηρήσει
καλούς υπαλλήλους και διευθυντές. Η πρόσληψη προσωπικού είναι
ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν σωστά
για μια οντότητα ή μια επιχείρηση. Ωστόσο, όσο κρίσιμη και αν είναι,
είναι επίσης ένα από τα πιο δύσκολα. Με την οικονομία να είναι
ασταθής, ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν εργασία σε όλη την
Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς, όπως και ο ανταγωνισμός. Ως ειδικός
σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, είναι πολύ σημαντικό να
διασφαλίσετε ότι η εταιρεία που εκπροσωπείτε προσελκύει τους
καλύτερους υποψηφίους.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας προσελκύει τους τέλειους
υπαλλήλους, πρέπει να τους παρέχετε πριν σας παρέχουν αυτοί.
Είναι ασφαλές να πούμε ότι αν παρέχετε ένα Θετικό Εργασιακό
Περιβάλλον, το πιθανότερο είναι ότι θα προσελκύσετε τους
καλύτερους υπαλλήλους για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

ΚΑΛΉ ΔΟΥΛΕΙΆ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΦΊΛ

Ένας ειδικός ανθρώπινου δυναμικού ή ένας εργοδότης θα πρέπει:
- Παρέχετε έναν καλό μισθό, ανάλογα με το φόρτο εργασίας και τα
καθήκοντα.
- Παρακολουθήστε τη φήμη της οντότητας στο διαδίκτυο.
- Καθορίστε την εταιρική κουλτούρα σας και τι αντιπροσωπεύει.
Προωθήστε τα δυνατά σημεία της εταιρείας, προσδιορίστε τις
σημαντικότερες δεξιότητες και αξίες της εταιρείας.
- Παρέχετε μια σαφή πορεία σταδιοδρομίας στους υποψηφίους σας.
Η ύπαρξη σαφών ευκαιριών προαγωγής αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την ικανοποίηση από την εργασία. Ένας εργαζόμενος
με σαφή και ικανοποιητική πορεία σταδιοδρομίας είναι πιο πιθανό
να διαπρέψει στον επιχειρηματικό κλάδο, όπου θα μπορούσε να
εξελιχθεί. Παρέχετε ευκαιρίες για προαγωγή.
- Δείξτε την πλευρά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας,
το ανθρώπινο κομμάτι της οντότητας.
- Χτίστε μια κουλτούρα με επίκεντρο τον εργαζόμενο.
- Εμπλέξτε τους εργαζόμενους στην πρόσληψη, ακούστε τις ανάγκες
τους, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να προσφέρει λύσεις.
- Ευέλικτο ωράριο εργασίας, με στόχο την αύξηση της
παραγωγικότητας.
- Παροχές στο χώρο, όπως γυμναστήριο, καφετέρια ή χώροι
διαλείμματος.
- Εταιρική σύνταξη και ασφάλιση υγείας, κάνουν τον υπάλληλό σας
να αισθάνεται ότι εκτιμάται.
- Ανασκοπήσεις ανάπτυξης που περιλαμβάνουν και δείχνουν ότι οι
επιδόσεις των υπαλλήλων σας θα βραβεύονται τακτικά.

ΤΈΣΣΕΡΑ ΛΆΘΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ
ΣΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ

Στις προσλήψεις, η φήμη της εταιρείας έχει σημασία. Ένα τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού πρέπει πάντα να θυμάται ότι λίγη
ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική. Είναι αυτοί που πρέπει να
δείχνουν σεβασμό στους υποψηφίους και είναι πιθανό ο θετικός
αντίκτυπος που θα έχει ο συνεντευξιαζόμενος όταν ο υποψήφιος για
εργασία φύγει από την εταιρεία.
Δεν χαιρετούν τους υποψηφίους με σεβασμό.
Ένας ειδικός σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να
φροντίσει να είναι ευγενικός, να προσφέρει λίγο νερό και να κάνει
τον υποψήφιο να αισθανθεί ήρεμος για τη διαδικασία. Η πρώτη
εντύπωση μετράει, ειδικά όταν πρόκειται για μια εταιρεία. Ένα
στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να παρέχει την
ασφάλεια στους αιτούντες εργασία και να βεβαιωθεί ότι γνωρίζουν
ότι είναι εκεί γι' αυτούς και ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό.
Αφήνετε τις προκαταλήψεις σας να σας τυφλώνουν.
Η σιωπηρή προκατάληψη είναι πραγματική, ιδίως όταν πρόκειται για
τον κόσμο των επιχειρήσεων. Από τη μία πλευρά, είναι ένα φυσικό
μέρος της ανθρώπινης φύσης. Όταν ένας ειδικός σε θέματα
ανθρώπινου δυναμικού διαβάζει ένα βιογραφικό σημείωμα, βγάζει
κάποια συμπεράσματα, πριν ο υποψήφιος πατήσει το πόδι του στο
γραφείο (ή στο τηλεφώνημα ζουμ στις μέρες μας). Από την άλλη
πλευρά, δεν πρέπει ποτέ να αφήνει τις προκαταλήψεις να
τυφλώνουν τα κρυμμένα διαμάντια στα πρώτα στάδια. Θα πρέπει
πάντα να ακούει προσεκτικά τις απαντήσεις του υποψηφίου. Θα
πρέπει επίσης να ελέγχει τη γλώσσα του σώματος και τα μη λεκτικά
σήματα στη γραμμή των ερωτήσεων. Ο εμπειρογνώμονας
ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να φροντίζει να μην αφήνει τις
προκαταλήψεις να θολώνουν τη σκέψη του/της- αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι χάνει κάποιους σπουδαίους υποψηφίους που
χρειάζονται απλώς λίγη καθοδήγηση.

Ή, ακόμη χειρότερα, θα μπορούσε να σημαίνει ότι στέλνει έναν
ακατάλληλο υποψήφιο σε έναν πελάτη απλώς και μόνο επειδή
φαινόταν καλός στα χαρτιά.
Αθέτηση υποσχέσεων παρακολούθησης.
Στο τέλος μιας συνέντευξης, είναι συνήθης πρακτική να υπόσχεστε
να ενημερώσετε τον υποψήφιο για τα επόμενα βήματα και να του
πείτε ότι η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του σύντομα. Πολύ συχνά
όμως, οι υποψήφιοι παραπονιούνται ότι ο σύμβουλος προσλήψεων
δεν επικοινωνεί ποτέ ξανά μαζί τους και μένουν μετέωροι. Ένας
εμπειρογνώμονας ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να παρέχει με
απαντήσεις ή κριτική για τη συνέντευξη. Είναι καλό να είστε
ρεαλιστές όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο και τις υποσχέσεις
που δίνει ένας εμπειρογνώμονας ανθρώπινου δυναμικού και πώς
διατυπώνετε τα επόμενα βήματα. Ειδικά αν πρόκειται για έναν
πραγματικά καλό υποψήφιο, ο εμπειρογνώμονας ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να τον ενημερώσει. Ο
υποψήφιος μπορεί να μην είναι κατάλληλος για τη θέση αυτή τη
στιγμή, αλλά μπορεί να ταιριάζει καταπληκτικά σε μια μελλοντική
θέση εργασίας- ένας καλός υπεύθυνος προσλήψεων δεν καίει τις
γέφυρες με σπουδαίους υποψηφίους απογοητεύοντάς τους.
Δεν απαντά εγκαίρως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
υποψηφίων.
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει πάντα να στέλνει μια
γρήγορη ενημέρωση όσο το επιτρέπει ο χρόνος, επαναλαμβάνοντας
ότι θα επικοινωνήσει μαζί τους για οποιαδήποτε νέα. Να θυμάστε
ότι είναι άνθρωποι και πιθανώς ανυπομονούν να ακούσουν.

ΠΏΣ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΚΑΛΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ

Ένας από τους κύριους λόγους που οι εργαζόμενοι παραιτούνται
είναι η σχέση με τον προϊστάμενό τους πρώτης γραμμής. Είναι
γεγονός ότι πολλοί προϊστάμενοι και διευθυντές δεν γνωρίζουν πώς
οι πράξεις και οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών
των εργαζομένων. Μια κρίσιμη πτυχή μιας αποτελεσματικής
στρατηγικής διατήρησης είναι η εκπαίδευση των διευθυντών.
Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι διευθυντές διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο σε μια αποτελεσματική στρατηγική πρόσληψης και διατήρησης
προσωπικού. Οι διευθυντές χρειάζονται τις δεξιότητες, τα εργαλεία
και τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις ανάγκες
διατήρησης των εργαζομένων τους και να είναι σε θέση να
εφαρμόσουν ένα σχέδιο διατήρησης που έχει σχεδιαστεί για να
αυξήσει τη δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό.
- Αναγνωρίστε το ρόλο σας μέσα στην ομάδα που ηγείστε. Ένα
ηγετικό διοικητικό πρόσωπο πρέπει να κατανοεί τη δυναμική της
ομάδας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να την επηρεάσει.
- Οραματιστείτε το μέλλον σας οραματιστείτε τον μελλοντικό σας
εαυτό, το προσωπικό σας επιχειρηματικό μοντέλο και την ομάδα
σας.
- Αμφισβητήστε τις δικές σας υποθέσεις και τις πεποιθήσεις που σας
κρατούν πίσω. Να επηρεάζετε χωρίς εξουσία τους ανθρώπους που
συμφωνούν με το όραμά σας.
- να διερευνήσει τις βασικές ανάγκες που απαιτούνται για να
επηρεάσει κανείς με ακεραιότητα.

ΤΡΌΠΟΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΕΌΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

Οι άνθρωποι προσλαμβάνονται λόγω των εμπειριών τους, των
έξυπνων τεχνικών δεξιοτήτων τους και των δυνατοτήτων ανάπτυξής
τους, αλλά η διαχείριση των νέων επαγγελματιών απαιτεί ορισμένες
στρατηγικές σε σύγκριση με τους άλλους εργαζόμενους. Ακολουθούν
ορισμένοι τρόποι για να διαχειριστείτε τους εργαζόμενους
αρχάριους και να τους βοηθήσετε να εγκατασταθούν στον νέο τους
ρόλο.
- Η μεταβατική φάση: Η μεταβατική φάση από φοιτητής σε
εργαζόμενος είναι γεμάτη άγχος, σύγχυση και ενθουσιασμό. Υπάρχει
ανάγκη να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι για να αναγνωρίσουν τις
ικανότητές τους και να ξεπεράσουν αυτή τη μεταβατική φάση. Ένα
σύστημα υποστήριξης ενός οργανισμού τους βοηθά από αυτή την
άποψη. Οι εργοδότες πρέπει να σκεφτούν ότι πώς μπορούν να
βοηθήσουν τους νέους υπαλλήλους τους σε αυτή την αλλαγή του
χρόνου.
- Καλή καθοδήγηση: Είναι απαραίτητο ο διευθυντής να περνάει
περισσότερο χρόνο με τους νέους υπαλλήλους. Στην αρχή, οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς για τις
εργασιακές τους αρμοδιότητες. Οι μακροσκελείς συνεδριάσεις στην
αίθουσα συνεδριάσεων, οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και οι εκ των
προτέρων εμπειρίες μπορούν να τους βοηθήσουν στην κατανόηση
της επιχείρησης και των υπηρεσιών με άνετο τρόπο, καθώς
ακολουθούν τις διαδικασίες λειτουργίας.
- Πολύτιμη εμπειρία: Πολλοί εργοδότες αναθέτουν απευθείας σε
νέους διευθυντές απαιτητικά έργα και οι πραγματικές εμπειρίες
ξεκινούν από την αρχή. Οι επαγγελματικές εμπειρίες μπορεί να είναι

διαφορετικές, με τη βοήθεια των κατάλληλων κατευθυντήριων
γραμμών, μπορεί να βοηθήσει το άτομο να γίνει ένα ανεκτίμητο
μέλος της ομάδας για τον οργανισμό. Η ανάληψη ρίσκου είναι καλή
στο αρχικό στάδιο, ωστόσο, η σωστή ποσότητα εποπτείας και η δομή
των καθηκόντων μπορεί να ελαχιστοποιήσει την επίδραση της
ανάληψης ρίσκου.
- Επενδύστε το νωρίτερο δυνατό: Καλύτερα να κάνετε θυσίες
νωρίτερα και να αναγνωρίζετε τις δεξιότητες των νέων εργαζομένων.
Πολλοί οργανισμοί προτιμούν να επενδύουν στους νέους
υπαλλήλους, καθώς κατανοούν τα κενά δεξιοτήτων και αναπτύσσουν
διαρθρωτικό σχέδιο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη στα
πρώτα τους χρόνια. Μόλις εξοπλιστούν καλύτερα, μπορούν να
συνεισφέρουν καλά σε υψηλότερο επίπεδο.
- Η ανατροφοδότηση είναι σημαντική: Η ετήσια αξιολόγηση της
απόδοσης δεν είναι αρκετή, αλλά μια τακτική ανατροφοδότηση
σχετικά με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί μπορεί να είναι
χρήσιμη για να γνωρίζει πού βρίσκεται. Η συνεχής ανατροφοδότηση
βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας.
- Παρέχετε ευελιξία: Οι νέοι επαγγελματίες έχουν διαφορετική
προσέγγιση της ζωής. Βλέπουν διαφορετικά την επαγγελματική και
την προσωπική ζωή και προσπαθούν να συνδυάσουν και τα δύο. Οι
εργοδότες θα πρέπει να ακολουθούν μια ευέλικτη προσέγγιση, ώστε
τα πράγματα να αντιμετωπίζονται με προοδευτικό τρόπο.
- Παίξτε με παραλλαγές: Οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν
ποικιλία εργασιών, καθώς τείνουν να ευδοκιμούν στις παραλλαγές. Η
μεγαλύτερη παραγωγικότητα έρχεται σε σύντομες εργασίες και
βοηθά τους εργοδότες να βελτιώσουν τις πραγματικές τους
δεξιότητες.

- Βρείτε τα δυνατά τους σημεία: Όταν οι εργοδότες εκπαιδεύουν
τους υπαλλήλους τους, στην πραγματικότητα βρίσκουν τα δυνατά
τους σημεία και τους τομείς στους οποίους μπορούν να βελτιωθούν
και να λειτουργήσουν καλύτερα. Θα κάνουν λάθη, αλλά οι φρέσκες
γνώσεις τους, η ενέργεια και η προθυμία τους να δουν τα πράγματα
με διαφορετική οπτική γωνία μπορούν να βοηθήσουν τον
οργανισμό. Το μόνο που χρειάζονται είναι μια σωστή κατεύθυνση
και ευκαιρίες για να εξερευνήσουν.
- Παρέχετε πρόσθετες αρμοδιότητες με προσοχή: Παρακολουθήστε
προσεκτικά το φόρτο εργασίας τους και βοηθήστε τους να
διαχειρίζονται το χρόνο τους και να θέτουν προτεραιότητες στις
εργασίες τους.
- Ο επαγγελματισμός πρέπει να είναι η προτεραιότητα: αλλά μια
ανάλαφρη συζήτηση κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος ή
κατά τη διάρκεια των χαρούμενων ωρών μπορεί να είναι χρήσιμη για
να τους πείτε σχετικά με τον καθορισμό εδαφικών περιορισμών και
την αντιμετώπιση ακατάλληλων συμπεριφορών.
- Καθορισμός των περιμέτρων των φίλων και των συναδέλφων: Οι
νέοι επαγγελματίες τείνουν να βλέπουν τους συναδέλφους ως
φίλους και μπορεί να κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Ομοίως,
όταν οι φίλοι παίρνουν προαγωγή, η διαχείριση των σχέσεων μπορεί
να είναι δύσκολη. Έτσι, πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπημένη
πολιτική από αυτή την άποψη.4
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ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΕΤΕ
ΤΑ ΚΊΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΝΈΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΝΈΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ

ΟΙΚΟΔΌΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ
ΥΨΗΛΏΝ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ

Ο εμπειρογνώμονας ανθρώπινου δυναμικού ενός εργοδότη θα
πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια πώς μοιάζει η νίκη/επίτευξη
στόχων και να καθιερώσει κοινή κατανόηση των μετρήσεων της. Μια
κοινή κατανόηση θα προωθήσει μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης,
στην οποία οι εργαζόμενοι θα επικοινωνούν τακτικά τις σκέψεις, την
πρόοδο, τις δυσκολίες τους.
Οι εκπρόσωποι του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες, οι συζητήσεις, τα εργαλεία
που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία ανταμοιβής ενθαρρύνουν
την κουλτούρα που επιθυμούν, η οποία έχει αντίκτυπο και
ταυτόχρονα κατανοεί τις ανάγκες των εργαζομένων.
- Προωθήστε και ενθαρρύνετε την αυτονομία στην ομάδα σας
- Φροντίστε να καλλιεργήσετε, να αναπτύξετε και να διατηρήσετε
την εταιρική κουλτούρα.
- Δημιουργήστε τελετουργίες που υποστηρίζουν την κουλτούρα
υψηλών επιδόσεων
- Να διαμορφώνουν τις συμπεριφορές και τις αξίες που καθορίζουν
την κουλτούρα
- Συνδεθείτε με όλους στην ομάδα σας
- Οι ενέργειες και οι συμπεριφορές είναι σημαντικές για τη
διαμόρφωση μιας κουλτούρας υψηλών επιδόσεων
- Ανάπτυξη, σκοπός, όραμα και αξίες

ΠΏΣ ΝΑ ΦΈΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΆ

- Πολιτικές της εταιρείας - Κουλτούρα της εταιρείας
- Ηγείστε με το παράδειγμα - ως εργοδότης ή διευθυντής, είναι καλό
για τους υπαλλήλους να γνωρίζουν ότι είστε το ίδιο ανθεκτικοί με
αυτούς και ότι κάνετε όλη την υποχρεωτική εργασία για τη θέση σας.
Το να δίνετε το καλό παράδειγμα είναι πάντα μια καλή ιδέα.
- Διασταυρούμενη κατάρτιση- Οι εργαζόμενοι εκτελούν μεμονωμένα
πολλαπλές θέσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον.
- Η ομαδική εργασία πρέπει να γίνει μέρος της εργασιακής σας
κουλτούρας.
- Γίνε μέντορας
Ένας σπουδαίος μέντορας είναι έμπειρος και μπορεί να είναι ηγέτης
ή προϊστάμενος και να διευκολύνει τους επαγγελματίες σε όλα τα
θέματα. Καθοδηγεί τους εργαζόμενους σε σημαντικά θέματα και
προσφέρει έναν υγιή στόχο για την ανάπτυξη της καριέρας τους.
Για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να συνεργαστούν με επιτυχία, η
ηγεσία της επιχείρησης πρέπει να προσπαθήσει να καταστήσει τη
συνεργασία μια από τις βασικές αξίες της επιχείρησης. Οι
εργαζόμενοι πρέπει να βλέπουν ότι η ηγεσία εντός της επιχείρησης
συνεργάζεται ως ομάδα για την επίτευξη των στόχων. Επίσης, η
ηγεσία της επιχείρησης πρέπει να επιβραβεύει δημόσια τις ομάδες
όταν είναι επιτυχημένες στη συνεργασία για την επίτευξη των
στόχων τους.
Για να βελτιώσουν πραγματικά τη συνεργασία, οι ηγέτες πρέπει να
παρέχουν ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται να
μοιραστούν τις ιδέες τους. Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν μια
κουλτούρα όπου η ανταλλαγή ιδεών ενθαρρύνεται και ανταμείβεται.
Η ομαδική εργασία και η συνεργασία πρέπει να αποτελούν κεντρικό
θέμα της δήλωσης αποστολής για τη βελτίωση της συνεργασίας.

ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Παρέχετε στις ομάδες τους πόρους που χρειάζονται για να
συνεργαστούν
Για να γίνουν βελτιώσεις στην επικοινωνία, ο οργανισμός πρέπει να
παρέχει τους απαραίτητους πόρους στις ομάδες. Αυτό περιλαμβάνει
άνετους χώρους εργασίας όπου οι ομάδες μπορούν να εργάζονται
μαζί. Εάν οι ομάδες είναι διασκορπισμένες σε διαφορετικές
τοποθεσίες, τότε ο οργανισμός πρέπει να παρέχει τους πόρους που
επιτρέπουν στις ομάδες να συνεργάζονται εξ αποστάσεως, όπως η
τηλεδιάσκεψη.
Τέλος, ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στους υπαλλήλους του
μια διαδικτυακή πύλη συνεργασίας, την οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιούν για επικοινωνία. Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά
εργαλεία, όπως το Slack, που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να
επικοινωνούν εύκολα μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. Η ύπαρξη
των εργαλείων για την εύκολη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων
είναι ένα βασικό μέσο που απαιτείται για τη βελτίωση της
συνεργασίας.
Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους και ενθαρρύνετε τη συνεχή μάθηση
Η εργασία ως συνεργάσιμο μέλος μιας ομάδας δεν είναι μια
δεξιότητα με την οποία γεννιέται ο καθένας- ωστόσο, είναι μια
δεξιότητα που μπορεί να διδαχθεί, γι' αυτό και είναι επιτακτική
ανάγκη ο οργανισμός να δαπανήσει τα χρήματα που επενδύει στις
δεξιότητες ομαδικής εργασίας των εργαζομένων. Υπάρχουν
φανταστικά μαθήματα οικοδόμησης ομάδας εκεί έξω για να τα
παρακολουθήσουν οι υπάλληλοί σας. Επίσης, υπάρχουν
συγκεκριμένες δεξιότητες που πρέπει να μάθουν οι εργαζόμενοι για
να είναι αποτελεσματικοί συνεργάτες.

Μία από αυτές τις δεξιότητες είναι η ικανότητα αποτελεσματικής
επικοινωνίας με τους συναδέλφους. Υπάρχουν πρακτικά εργαστήρια
στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος για να μάθουν
πώς να επικοινωνούν καλύτερα μέσω της δημόσιας ομιλίας. Η
εκμάθηση δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας θα αυξήσει την
αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητά τους να διατυπώνουν
σημεία, καθώς και θα τους φέρει πιο κοντά, αν το μάθημα
ολοκληρωθεί ομαδικά.5
Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να κοινωνικοποιούνται εκτός εργασίας
Όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο γραφείο, είναι επικεντρωμένοι
στις τρέχουσες εργασίες, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει
ελάχιστος χρόνος για τους συναδέλφους να συνδεθούν σε
προσωπικό επίπεδο. Είναι ζωτικής σημασίας για την ομαδική
συνεργασία οι άνθρωποι να γνωρίζονται μεταξύ τους εκτός
γραφείου. Η εκδήλωση δεν χρειάζεται να είναι σημαντική δαπάνηθα μπορούσε να είναι μια έξοδος στον κινηματογράφο, ένα χαλαρό
γεύμα ή ένα ποτό μετά τη δουλειά. Η συμμετοχή σε μια κοινωνική
εκδήλωση θα βοηθήσει να σπάσουν τα εμπόδια στο γραφείο και θα
συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας, καθώς οι συνάδελφοι θα
έχουν οικοδομήσει εμπιστοσύνη και θα αισθάνονται πιο άνετα να
συνεργάζονται μαζί.
Αποσαφήνιση ρόλων και καθορισμός προσδοκιών
Οι οργανισμοί θα διαπιστώσουν ότι όταν όλοι οι εργαζόμενοι
βρίσκονται στην ίδια σελίδα, η συνεργασία θα γίνει γρήγορα μια
απρόσκοπτη και φυσική διαδικασία. Η διασφάλιση ότι κάθε
εργαζόμενος κατανοεί, όχι μόνο τον ρόλο του, αλλά και τους ρόλους
των ανθρώπων γύρω του, θα βοηθήσει όλους να κατανοήσουν τη
μεγάλη εικόνα και πώς εντάσσονται στο ευρύτερο παζλ.
________________________
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Είναι επίσης απαραίτητο η ηγεσία να θέτει σαφείς προσδοκίες για
τις ομάδες, ώστε καθώς οι εργαζόμενοι εργάζονται μαζί, όλοι να
είναι ξεκάθαροι για το ποιος στόχος ή σκοπός πρέπει να επιτευχθεί.
Επανεξέταση των ταλέντων του ατόμου
Ένας οργανισμός πρέπει να εξετάζει τις δεξιότητες κάθε υπαλλήλου
και να τον τοποθετεί σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να προσθέσει
τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. Κατά τον σχηματισμό ομάδων, για να
συνεργαστούν αποτελεσματικά, πρέπει να εντοπιστούν τα δυνατά
σημεία κάθε ατόμου και να τοποθετηθούν με συναδέλφους που θα
συμπληρώσουν αυτά τα δυνατά σημεία. Όταν κάθε μέλος της
ομάδας είναι ο καλύτερος σε αυτό που είναι ο ρόλος του μέσα στην
ομάδα, θα τους δείτε να παράγουν αποτελέσματα πάνω από τις
προσδοκίες σας.
Επιλύστε γρήγορα τις συγκρούσεις της ομάδας
Καμία ομάδα δεν θα είναι ποτέ τέλεια και είναι ζωτικής σημασίας
για τους οργανισμούς να το αναγνωρίζουν αυτό και να διαθέτουν
ένα σύστημα για να χειρίζονται τις όποιες συγκρούσεις προκύψουν.
Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να
μοιράζεται τις ανησυχίες του χωρίς επιπτώσεις. Επίσης, οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν
συνεισφορά σε οποιαδήποτε λύση της σύγκρουσης γίνεται από τον
οργανισμό.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΆΣ-Y/ΧΙΛΙΑΣΤΏΝ

Αν εκτιμούμε τη σημασία της επόμενης γενιάς και τον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει στην οντότητά μας, πρέπει να
δημιουργήσουμε καλή γνώση για ένα οικοσύστημα που να
ανταποκρίνεται στις προτεραιότητές τους. Ο καλός σχεδιασμός των
δραστηριοτήτων ανθρώπινου δυναμικού για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης
μπορεί
να
βελτιώσει
την
οργανωτική
αποτελεσματικότητα.

ΜΆΘΗΣΗ ΜΈΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΏΝ

Για τους millennials, αν πρέπει να γίνει μια εργασία και δεν ξέρουν
πώς, είτε την αναζητούν στο Google είτε δημοσιεύουν το ερώτημα
στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες είναι
εύκολο να βρεθούν όταν πρόκειται για αυτή τη γενιά. Μια εταιρεία
σύγχρονου στυλ θα πρέπει να παρέχει παρόμοιες ευκαιρίες για
μάθηση.

Η μικρομάθηση (ή μάθηση σε μέγεθος μπουκιάς) παρουσιάζει
σύντομες εκπαιδευτικές ενότητες. Ορισμένες οντότητες ή
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σύντομα βίντεο, εικόνες, podcasts και
προγραμματισμένα σύντομα κείμενα που παραδίδονται από
ειδικούς. Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν να παρακολουθούν αυτά τα
"ψήγματα γνώσης" και να αφομοιώνουν όλες τις πληροφορίες.
Αυτές οι πρακτικές είναι επίσης εύκολο να μοιραστούν σε
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αν είναι δυνατόν, γεγονός που
βοηθά στη διάδοσή τους.

ΙΔΈΕΣ ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
ΟΜΑΔΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

Για να βοηθήσετε μια ομάδα να δεθεί και να συνεργαστεί καλύτερα,
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι όλοι έχουν καλές και κακές μέρες,
είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε δραστηριότητες που βοηθούν
στο πλαίσιο της εργασίας.

Η μάθηση με πολλαπλές συσκευές είναι επίσης πολύ χρήσιμη για τα
εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Όταν επικοινωνούμε μέσω πολλαπλών
συσκευών, μαθαίνουμε μέσω πολλαπλών συσκευών. Τα διαδικτυακά
μαθήματα, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πρέπει να είναι
συμβατά με πολλαπλές συσκευές, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να
αλλάζει το σκηνικό του και να μην καίγεται. Η γνώση πρέπει να
παρέχεται σε διαφορετικές και πολλαπλές μορφές και να
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για όλους.
Η συνεργατική και κοινωνική μάθηση παρέχει στους εργαζόμενους
την ευκαιρία να μοιραστούν τις προκλήσεις τους, να
ευαισθητοποιηθούν για ένα θέμα, να εκφράσουν τις αμφιβολίες
τους σε όλη την οντότητα.

Σε αυτή τη δραστηριότητα, High, Low, Looking Forward, μια ομάδα
εργαζομένων συγκεντρώνεται και ένα προς ένα, τα μέλη της ομάδας
απαριθμούν ένα "high" - μια θετική εργασιακή εμπειρία που τους
συνέβη
εκείνη
την
εβδομάδα
ένα
"low"
μια αρνητική εργασιακή εμπειρία που τους συνέβη εκείνη την
εβδομάδα -και ένα "προσδοκώμενο" - μια εργασιακή εμπειρία για
την οποία ανυπομονούν. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να
διαδώσετε τη θετική ενέργεια και να απορρίψετε την αρνητική
ενέργεια.
Εάν υπάρχει εικονική ομάδα, η δραστηριότητα "Μάντεψε τον
ιδιοκτήτη" είναι μια καλή επιλογή. Ο εμπειρογνώμονας ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να βάλει τον επικεφαλής της ομάδας να
συλλέξει μια εικόνα από κάθε μέλος της ομάδας που να απεικονίζει
με μοναδικό τρόπο ένα μέρος της προσωπικότητας ή των
ενδιαφερόντων του.
Στην αρχή της συνάντησης της ομάδας, ο αρχηγός θα τις
αποκαλύπτει μία μία, ενώ τα μέλη θα προσπαθούν να μαντέψουν σε
ποιον ανήκει. Οι άνθρωποι υποβάλλουν φωτογραφίες του ίδιου
πράγματος - παπούτσια που φορούν, αγαπημένη κούπα καφέ,
κατοικίδια ή χώρο εργασίας. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να μάθετε
περισσότερα για τα μέλη της ομάδας με τα οποία δεν συνεργάζεστε
πρόσωπο με πρόσωπο.

Για να ενισχύσει τη σαφή επικοινωνία, ένας εμπειρογνώμονας
ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το
Buzzword Bingo. Θα μπορούσε να επιλέξει μερικές λέξεις ή φράσεις
που απαγορεύονται για τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι άνθρωποι
παίρνουν πόντους όταν λένε τις απαγορευμένες λέξεις και κερδίζουν
όσοι κερδίζουν χαμηλούς πόντους. Αυτό είναι ιδιαίτερα καλό αν
προσπαθεί να εξαλείψει ορισμένη ορολογία, ή να αλλάξει την
ονοματολογία κάποιου πράγματος, ή απλά μισεί την ασαφή, μη
συγκεκριμένη εταιρική γλώσσα και θέλει οι άνθρωποι να μιλούν
απλά. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που μπορείτε να
ενσωματώσετε:
- "στο τέλος της ημέρας"
- "out of the box"
- "το καλύτερο στην κατηγορία του"
- "game-changer"
- "προστιθέμενη αξία"
Εάν υπάρχουν 15 λεπτά και υπάρχει ανάγκη να δουλέψει στην
επικοινωνία, ο ειδικός θα πρέπει να δοκιμάσει το Blind Drawing. Θα
πρέπει να χωρίσει την ομάδα του/της σε ζευγάρια, δίνοντας στο ένα
άτομο στυλό και χαρτί και στο άλλο μια εικόνα ενός αντικειμένου. Το
άτομο με την εικόνα πρέπει στη συνέχεια να περιγράψει την εικόνα
χωρίς να πει τι ακριβώς είναι, ενώ το άλλο άτομο δεν μπορεί να δει
την εικόνα. Αυτό είναι καλό για την επικοινωνία, την επίλυση
προβλημάτων και την ερμηνεία.
Ο καθένας μπορεί να παίξει τηλεπαιχνίδια, αλλά γιατί να μην παίξετε
τηλεπαιχνίδια γραφείου/εταιρείας για να ξεκινήσετε την επόμενη
συνάντησή σας; Συλλέξτε διασκεδαστικά, άγνωστα trivia όπως: "Τι
λέει η αφίσα στην καφετέρια;" και "Πόσους Johns μπορείτε να

αναφέρετε στην πληροφορική;" και "Ποιο ήταν το θέμα της
τελευταίας ανάρτησης στο blog του CEO;". Αυτό δεν έχει να κάνει με
την απομνημόνευση της δήλωσης αποστολής. Έχει σκοπό απλώς να
είναι διασκεδαστικό και θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική
δραστηριότητα για μια ομάδα σε καραντίνα που δεν έχει βρεθεί μαζί
εδώ και μήνες.
Αγώνας με σάκους φασολιών
Ο συντονιστής χωρίζει την ομάδα σε δύο ομάδες και ζητά από τους
συμμετέχοντες κάθε ομάδας να παραταχθούν. Στη συνέχεια, κάθε
ομάδα παίρνει μια σακούλα φασολιών και η δραστηριότητα αρχίζει.
Στόχος είναι να περάσουν τη σακούλα φασολιών στο άτομο που
βρίσκεται πίσω τους ακολουθώντας τις οδηγίες του συντονιστή (π.χ.
"περάστε την πάνω στον ώμο σας", "περάστε την κάτω από τα πόδια
σας και ο επόμενος να την περάσει από τη δεξιά πλευρά σας" κ.ο.κ.).
Όταν το τελευταίο άτομο κάθε σειράς πάρει τη σακούλα φασολιών,
πρέπει να τρέξει γρήγορα στην αρχή της σειράς του και να την δώσει
στον διευκολυντή που στέκεται ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νικητής
είναι ο συμμετέχων που καταφέρνει να δώσει πρώτος τη σακούλα
φασολιών του στο συντονιστή.
Βρείτε κάποιον
Κάθε άτομο γράφει σε μια μαύρη κάρτα μία έως τρεις δηλώσεις,
όπως αγαπημένη εκδρομή, εμπνευσμένο απόσπασμα, χρώμα,
ενδιαφέρον, χόμπι ή διακοπές. Στη συνέχεια, ο συντονιστής μοιράζει
τις κάρτες έτσι ώστε ο καθένας να πάρει την κάρτα κάποιου άλλου. Ο
στόχος είναι να βρουν το άτομο με την κάρτα τους και να
συστηθούν.
Βρείτε το δρόμο σας προς τη μουσική
Ζητείται από τους ανθρώπους να ανακατευτούν στην αίθουσα ενώ

παίζει μουσική. Μόλις σταματήσει η μουσική, ο συντονιστής
ανακοινώνει μια εργασία - θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες
ανάλογα με τον μήνα που γεννήθηκαν. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι που
γεννήθηκαν τον Απρίλιο πάνε μαζί, όλοι οι άνθρωποι που
γεννήθηκαν τον Ιανουάριο πάνε μαζί, κ.λπ. Στη συνέχεια ο
συντονιστής ελέγχει όλους τους μήνες και στη συνέχεια σε αυτές τις
μικρές ομάδες, συστήνονται και πάλι λέγοντας το όνομά τους μια
χώρα και λένε μια αστεία ιστορία σχετικά με τα ονόματά τους. (Ο
διευκολυντής της δραστηριότητας ενώ λέει αυτή την εργασία δίνει
ένα παράδειγμα με το δικό τους όνομα κάποια αστεία ιστορία).
Αφού τελειώσουν την ανταλλαγή απόψεων, οι άνθρωποι καλούνται
να συνεχίσουν να ανακατεύονται στην ρυθμό της μουσικής
(χορεύουν αν θέλουν) και στη συνέχεια τους ζητείται να χωριστούν
σε ομάδες με βάση το πόσα αδέλφια έχουν, πόσες γλώσσες μιλούν
κ.λπ. και στη συνέχεια μιλούν για το ποιες θα ήταν οι διακοπές των
ονείρων τους, γιατί είναι καλύτερα να βρίσκονται εδώ παρά στην
πατρίδα τους κ.λπ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΈΣ ΝΈΩΝ
1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περίληψη:
Οι συμμετέχοντες καταγράφουν τις δεξιότητές τους σε ένα έγγραφο.
Κάθε υποψήφιος προσπαθεί να βρει μια θέση εργασίας για κάποιον
άλλο σε μια ευρωπαϊκή χώρα (μέσω κάποιων ιστότοπων όπως το
EURESS).

Στόχος της δραστηριότητας: Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, οι
συμμετέχοντες μπορούν να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες για
τον εαυτό τους. Θα κατανοήσουν την ελευθερία μετακίνησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις δεξιότητες, τα προσόντα, τις
προτιμήσεις και τυχόν ειδικές απαιτήσεις τους.
Περιγραφή:
Πρώτα απ' όλα, ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους συμμετέχοντες για
τους ιστότοπους που είναι χρήσιμοι για τη διαδικασία πρόσληψης.
Δίνουμε έμφαση στον ευρωπαϊκό ιστότοπο της EURESS. Στη
συνέχεια, παρέχουμε κρίσιμες πληροφορίες και για την ελεύθερη
κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνουμε πιο
συγκεκριμένοι, ο εκπαιδευτής τους ενημερώνει για τα έγγραφα που
μπορεί να χρειάζονται για να ταξιδέψουν και να εργαστούν σε άλλη
χώρα της ΕΕ (σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ).
Κάθε συμμετέχων πρέπει να καταγράψει ορισμένες δεξιότητες και
προσόντα που διαθέτει, καθώς και τις προσδοκίες του για την
εργασία του. Επίσης, πρέπει να γράψει ορισμένα στοιχεία σχετικά με
την εθνικότητα ή την άδεια διαμονής του. Κάθε πληροφορία που
μπορεί να βοηθήσει τον "σύμβουλο" θα είναι πλεονέκτημα. Για
παράδειγμα, αν υπάρχει άτομο που είναι άτομο με αναπηρία,
ΛΟΑΤΚΙ ή ανήκει σε μειονότητα και το παραπάνω άτομο θέλει να το
δηλώσει στο χαρτί, θα ήταν πολύ χρήσιμο για τη δραστηριότητα
(απαραίτητο). Εκτός αυτού, οποιαδήποτε προτίμηση σε θέσεις
εργασίας και οποιοδήποτε ενδιαφέρον σε οποιοδήποτε τομέα θα
μπορούσε να είναι χρήσιμο. Για παράδειγμα, αν κάποιος
ενδιαφέρεται να αναζητήσει εργασία σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικά θέματα. Στη συνέχεια, όλοι οι
συμμετέχοντες πρέπει να επιλέξουν μία από αυτές, χωρίς να
γνωρίζουν ποια προσόντα, προσδοκίες και ειδικές απαιτήσεις
γράφονται.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν μία ημέρα για να κάνουν την έρευνά
τους. Στον δεύτερο γύρο, πρέπει να παρουσιάσουν τα προσόντα, τις
προσδοκίες και τις απαιτήσεις του ατόμου που έγραψε την εργασία.
Επίσης, πρέπει να παρουσιάσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και αν
μπορεί να εργαστεί σε αυτό το μέρος, σύμφωνα με τα απαιτούμενα
έγγραφα από το δίκαιο της ΕΕ.
Μετά από κάθε παρουσίαση, ανακοινώνεται το άτομο που έγραψε
την εργασία και συζητά τις πληροφορίες με τον "σύμβουλό" του.
Τελικά, ο καθένας πρέπει να ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ή να ΑΡΝΗΘΕΙ την
"προσφορά ευκαιρίας" και να συζητήσει τους λόγους για τους
οποίους αποδέχεται ή αρνείται.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περίληψη:
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε προσομοίωση συνέντευξης.
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και προετοιμάζονται.
Πρέπει να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις που μπορεί να είναι
ακατάλληλες, τις οποίες θέτει ένας υπεύθυνος συνέντευξης.
Παρέχονται συμβουλές για το πώς να απαντούν σε απαράδεκτες
ερωτήσεις για την προσομοίωση της συνέντευξης.
Στόχος της δραστηριότητας:
Η δραστηριότητα ενδυναμώνει τους συμμετέχοντες προκειμένου να
αποδώσουν καλύτερα σε μια συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι θα
βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Περιγραφή:
Υπάρχουν χαρτιά με πιθανές ερωτήσεις από τον υπεύθυνο της
συνέντευξης. Κάθε χαρτί περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις. Αυτές οι
ερωτήσεις είναι ακατάλληλες σύμφωνα με τους κανόνες του
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά οι συνεντευκτές με όχι καλές
δεξιότητες πρόσληψης συχνά τις θέτουν. Κάθε υποψήφιος πρέπει να
είναι προετοιμασμένος και να γνωρίζει πώς μπορεί να απαντήσει σε
αυτές τις ερωτήσεις και να προστατεύσει την ιδιωτική του ζωή.
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα
εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ των φύλων. Κάθε ομάδα πρέπει να
ψηφίσει τον αρχηγό της που θα την καθοδηγήσει και θα συλλέξει τις
απαντήσεις. Υπάρχουν τριάντα λεπτά για κάθε ομάδα για την
προετοιμασία των συμμετεχόντων για τη συνέντευξη. Καταγράφουν
τις πιθανές απαντήσεις τους και συζητούν τις διαφορετικές απόψεις
τους. Μια τελική απάντηση στις ερωτήσεις της γράφεται σε ένα
χαρτί. Μετά από 30 λεπτά, οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι για τη
συνέντευξη. Κάθε αρχηγός ομάδας εκπροσωπεί την ομάδα του.
Ταυτόχρονα, οι συντονιστές δίνουν χαρτιά με αριθμούς στους
συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι συντονιστές δεν γνωρίζουν τον αριθμό
κάθε ομάδας. Οι συντονιστές ξεκινούν τις συνεντεύξεις για κάθε
υποψήφιο. Ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που
του τίθεται. Κάθε άτομο έχει στη διάθεσή του τέσσερα λεπτά
συνέντευξης. Σε κάθε ερώτηση καταγράφεται, ώστε να μπορεί να
ελέγξει τον εαυτό του αργότερα.
Στο τέλος των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες ψηφίζουν την ομάδα
που κατέβαλε την καλύτερη προσπάθεια (ομάδα σημαίνει το σύνολο
των συμμετεχόντων). Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι
συντονιστές δεν πρέπει να σκέφτονται ως Recruiters. Αυτό που θα

πρέπει να σκέφτονται είναι: "Οι συντονιστές δεν πρέπει να
σκέφτονται ως συντονιστές: Απάντησε ο υποψήφιος στις ερωτήσεις
χωρίς φόβο και ντροπή; Φάνηκε νευρικός/η; Είναι οι απαντήσεις
αρκετές για να θέσουν ένα όριο στον υπεύθυνο της συνέντευξης;

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περίληψη:
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματα που έχουν στον
εργασιακό χώρο. Στο τέλος της δραστηριότητας, μπορούν επίσης να
κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο σε έναν εργασιακό χώρο.
Στόχος της δραστηριότητας:
Η κύρια εστίαση αυτής της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της
γνώσης σύμφωνα με ένα ηθικό εργασιακό περιβάλλον. Εκτός αυτού,
η δραστηριότητα βασίζεται σε περιπτώσεις εργαζομένων που
κέρδισαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν
είχαν παραβιάσεις στην εργασία τους.
Περιγραφή:
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προετοιμάσουν έρευνα πριν από την
εκπαίδευση. Καταγράφουν τα προβλήματα και κάθε καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας που έχουν βιώσει ή
έχουν ακούσει. Στην αρχή του προγράμματος κάνουν μια
παρουσίαση σχετικά με τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα στις
χώρες τους.
Ο εκπαιδευτής τους παρέχει τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για
τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τονίζει τις αρχές
τους.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν πώς πρέπει να είναι ένα υγιές
περιβάλλον μιας θέσης εργασίας και τις απαιτήσεις του. Με αυτόν
τον τρόπο, μπορούν να επιλέξουν ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον
ακ-σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης ή μιας
εταιρείας.
Επίσης, ο εκπαιδευτής τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με
περιπτώσεις ανθρώπων που κέρδισαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προστατεύοντας τα δικαιώματά τους
στον εργασιακό χώρο. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν
συνεντεύξεις ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους επειδή η
εταιρεία δεν σεβάστηκε την προσωπικότητά τους. Ακούν ανθρώπους
που υπήρξαν θύματα παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι
συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο "Padlet",
εκφράζουν τις απόψεις τους για το πώς θα αντιδρούσαν σε
ορισμένες περιπτώσεις κακοποίησης και τι ακριβώς θα έπρεπε να
κάνουν σε κάθε περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουν τη
δυνατότητα στους εαυτούς τους να βοηθήσουν τους άλλους, ενώ
παράλληλα ενδυναμώνουν τους εαυτούς τους.
Τελικά, θα κινητοποιηθούν έχοντας κατανοήσει τις βασικές αρχές
του "ηθικού εμπορίου". Επίσης, θα κινητοποιηθούν αφού θα
ακούσουν τις ιστορίες άλλων ανθρώπων που έφτασαν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

ΠΥΛΏΝΕΣ ΥΓΙΟΎΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

1. Χρονισμός
Ρωτήστε τον υπάλληλό σας αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να
αναφέρετε ένα θέμα. Φροντίστε να λάβετε υπόψη σας την
τοποθεσία, το περιβάλλον και τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας
για αυτή τη συζήτηση.

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα:
- Είναι κατάλληλη στιγμή για να το αναφέρω αυτό, λαμβάνοντας
υπόψη την κατάσταση της ακοής και των συναισθημάτων μου αυτή
τη στιγμή;
- Είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφράσω τις σκέψεις και τις
προκαταλήψεις μου υπό το πρίσμα των όσων περνούν;
2. Τόνος
Όταν απευθύνεστε σε έναν υπάλληλο, βεβαιωθείτε ότι ο τόνος της
φωνής σας είναι καλός. Αντιμετωπίστε τους με σεβασμό και ως
ίσους.
Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα:
- Ποιος είναι ο τόνος της φωνής μου;
- Ποιος είναι ο τόνος της γλώσσας του σώματός μου;
- Ποιος είναι ο γενικός τόνος της σχέσης μας;
- Ποιος είναι ο γενικός τόνος του περιβάλλοντος στο οποίο
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή;
3. Τεχνική
Κρατήστε τις πιο ανησυχητικές σκέψεις σας για τον εαυτό σας. Να
είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε λέξεις όπως "πάντα",
"πρέπει" και "ποτέ" για να περιγράψετε πώς αισθάνεστε ή πώς

λειτουργείτε. Επίσης, να έχετε κατά νου να αναγνωρίζετε τα δικά σας
λάθη ή αδυναμίες, ενώ αξιολογείτε συνεχώς τον εαυτό σας και τις
ηγετικές σας ικανότητες.
4.Truth
Πείτε την αλήθεια και τι συμβαίνει στους υπαλλήλους σας. Κρατήστε
την πραγματικότητα, ενθαρρύνετέ τους να εκφράσουν τις σκέψεις,
τις ανησυχίες, τις δυσκολίες, τα επιτεύγματά τους σε έναν ξεκάθαρο
και ασφαλή χώρο που θα έχετε δημιουργήσει.
5.One-on-one επικοινωνία
Η επικοινωνία με κάθε εργαζόμενο είναι ζωτικής σημασίας για την
επιτυχία μιας επιχείρησης, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση του
ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων σε υψηλά
επίπεδα. Η εξατομικευμένη επικοινωνία επιτρέπει σωστά σε κάθε
εργαζόμενο να εκτελεί τα απαιτούμενα καθήκοντά του, να θέτει
ερωτήσεις και να οικοδομεί καλές σχέσεις στο χώρο εργασίας.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ

Η επικοινωνία είναι πραγματικά σημαντική για την οργάνωση και την
καλή λειτουργία της εταιρείας. Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι πολύ αποτελεσματική όταν πρόκειται για
μεγάλες ομάδες ή παρέχει πληροφορίες σε ολόκληρη την εταιρεία.
Ακολουθούν ορισμένοι γρήγοροι κανόνες για να διατηρήσετε την
επικοινωνία όσο το δυνατόν καλύτερη:
Κρατήστε το σύντομο
Εύκολα αναγνώσιμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύντομα και σαφή. Συρρικνώστε τις προτάσεις και τα στοιχεία της
λίστας. Εξοικονομήστε το χρόνο σας αλλά και τον χρόνο του
υπαλλήλου σας, συνδέοντας τους πόρους αντί να τον αφήνετε να
βρει μεμονωμένα το υλικό. Χρησιμοποιήστε σαρωμένους
υπερσυνδέσμους και αρχεία PDF που εξηγούν όλα τα βήματα για
κάθε θέμα.
Απάντηση σε όλους
Απαντήστε πάντα σε όλους από προεπιλογή. Το πιο συνηθισμένο
λάθος μεταξύ των ομάδων είναι η έλλειψη επικοινωνίας.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σχετικοί περιλαμβάνονται. Αντιγράψτε
όσους δεν χρειάζεται να αναλάβουν δράση.
Περιγραφικό θέμα
Το θέμα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να περιγράφει το
περιεχόμενο και τα συνημμένα του σε μια σύντομη πρόταση. Το
θέμα θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα σαφές και σημαντικό του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονικά μηνύματα με δυνατότητα αναζήτησης
Πώς θα μπορέσετε να βρείτε αυτό το email μετά από ένα μήνα;
Σκεφτείτε ποιες λέξεις-κλειδιά θα αναζητούσατε και συμπεριλάβετε
τις, ώστε να επιτευχθεί η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Κρατήστε το οργανωμένο
Εάν υπάρχει ήδη σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
απαντήστε σε αυτό. Αν έχει διαφορετικό θέμα, δημιουργήστε ένα
νέο.
Να είστε προσεκτικοί στη χρήση χιούμορ ή καθομιλουμένων σε
διάφορους πολιτισμούς.

ΜΟΝΆΔΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ

ΣΧΈΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με τη διαχείριση των
εσωτερικών σχέσεων έχει επικεντρωθεί στην οργανωτική
συμπεριφορά/θεωρία και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
Στην οργανωσιακή συμπεριφορά και θεωρία, η οργανωσιακή
συμπεριφορά του πολίτη εφαρμόζεται σε δύο οργανισμούς
προκειμένου να μετρηθεί η ικανοποίηση από την εργασία των
εργαζομένων σε ατομικό επίπεδο και η οργανωσιακή δέσμευση- και
η συνοχή σε επίπεδο ομάδας με τη χρήση ιεραρχικού γραμμικού
μοντέλου.
Μελέτες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού εξετάζουν τις
σχέσεις μεταξύ της διοικητικής επικοινωνίας, των αντιλήψεων για τη
διαδικαστική δικαιοσύνη των απολύσεων και των στάσεων των
εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης με
βάση τον οργανισμό ανταποκρίνονταν λιγότερο στην αντίληψη της
οργανωτικής αβεβαιότητας.

Οι σχέσεις των εργαζομένων είναι ένας δείκτης προκειμένου να
εξεταστούν οι σχέσεις ικανοποίησης, σεβασμού, εμπιστοσύνης,
δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένου-εργοδότη και
εργαζομένου-επιχείρησης. Αυτός ο δείκτης μπορεί να είναι το
πρότυπο όπου το περιβάλλον της επιχείρησης είναι ουσιαστικά θέμα
καθορισμού του βαθμού στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι
να μοιραστούν τη γνώση με άλλους. Ως εκ τούτου, τα συστήματα
διαχείρισης της γνώσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας πρέπει να
αναγνωρίζουν την αντιληπτή αξία της διαμόρφωσης μιας αντίληψης
για την αξιοπιστία των επιμέρους γνώσεων. 6

Στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, η θεωρία των κοινωνικών
ανταλλαγών υποδηλώνει ότι οι δραστηριότητες των ανθρώπινων
πόρων επηρεάζουν την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των
εργαζομένων. Οι πρακτικές ανθρώπινων πόρων επηρεάζουν τη
σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης οργανωτικής υποστήριξης και
της οργανωτικής δέσμευσης ή της εμπιστοσύνης στη διοίκηση.
Η επιτυχία της ανταλλαγής γνώσεων στις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο
τεχνολογική, αλλά σχετίζεται και με παράγοντες συμπεριφοράς. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ανοικτά περιβάλλοντα και
συστήματα κινήτρων/αμοιβών για να παρακινήσουν τα μέλη να
μοιραστούν τις γνώσεις τους θετικά και εθελοντικά.

________________________
Liao, S., Chang, J., Cheng, S., & Kuo, C. (2004). Σχέση εργαζομένων
και ανταλλαγή γνώσεων: μελέτη περίπτωσης μιας ταϊβανέζικης
επιχείρησης χρηματοοικονομικών και κινητών αξιών. Διαχείριση της
γνώσης, έρευνα και πρακτική.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Για να συνεχίσει να λειτουργεί μια επιχείρηση, είναι ζωτικής
σημασίας να λειτουργούν όλα τα μέρη της. Το ίδιο ισχύει και για
τους υπαλλήλους κάθε εταιρείας. Κάθε ένας από τους υπαλλήλους
σας αποτελεί μέρος του εργατικού δυναμικού της επιχείρησής σας
και αν δεν μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά η παραγωγικότητα
μειώνεται.
Είναι πολύ σημαντικό για κάθε φορέα, ακόμη και αν πρόκειται για μη
κερδοσκοπικό, να τους αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό
σεβασμό και αξιοπρέπεια, δείχνοντάς τους ότι είναι πολύτιμοι.
Ευτυχώς, πολλές διαθέσιμες μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να επιτύχουν στενότερη συνεργασία των εργαζομένων
και να προωθήσουν την ομαδική εργασία στο γραφείο. Στις
ακόλουθες τρεις μελέτες περίπτωσης, θα διερευνήσουμε
διαφορετικές εταιρείες, τα λάθη και τις αλλαγές που έκαναν για να
επιτύχουν περισσότερους στόχους, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξουν στο
τέλος μια καλή συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
Οι μελέτες περιπτώσεων βασίζονται σε πραγματικές στρατηγικές
από διαφορετικές ιστορίες φορέων, που συλλέχθηκαν για το έργο
αυτό. Το υλικό επικεντρώνεται κυρίως σε παραδείγματα επίλυσης
προβλημάτων
και
εποικοδομητικής
συνεργασίας
μεταξύ
εργαζομένου και εργοδότη.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - Recall

ΥΠΌΒΑΘΡΟ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ:
Η Recall είναι μια κερδοσκοπική οντότητα, που δραστηριοποιείται
κυρίως στο μάρκετινγκ και την προώθηση πωλήσεων. Με πάνω από
δύο εκατομμύρια περιπτώσεις πελατών που ενδιαφέρονται για το
τηλεφωνικό μάρκετινγκ, η Recall έφερε την πρωτοβουλία μάρκετινγκ
στην Ελλάδα το 2002, με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Η εταιρεία
απασχολεί περίπου 400 άτομα [αριθμός 2018], κυρίως σε διάφορες
τοποθεσίες γύρω από τη Θεσσαλονίκη, αν και η εταιρεία έχει
προσωπικό που βρίσκεται σε διάφορες άλλες τοποθεσίες της
Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Ρόδος και ο Βόλος.
Πριν οι αλλαγές στις παγκόσμιες αγορές και στις προτιμήσεις των
πελατών καταγραφούν στους μεγάλους παίκτες στον τομέα του
μάρκετινγκ, η Recall τα πήγαινε πολύ καλά στις πωλήσεις και είχε
ένα μεγάλο και αισιόδοξο μέλλον να κοιτάξει. Το επιπλέον κόστος
στις υπηρεσίες μπορούσε πάντα να μετακυλιστεί σε μια πιστή
πελατειακή βάση με αυξήσεις τιμών, ενώ συνέχιζαν να έχουν
διάφορες εκπτώσεις σε διάφορες περιόδους του έτους.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ:
Ο βασικός κανόνας για τους διευθυντές ήταν "οτιδήποτε για να
συνεχιστεί η παραγωγή". Με κάθε νέο μέλος της ομάδας στην
εταιρεία, ειδικά στις θέσεις μάρκετινγκ τηλεφωνικών πωλήσεων,
γινόταν εκπαίδευση δύο εβδομάδων για το πώς να λειτουργούν και
να πωλούν καλύτερα. Η εκπαίδευση επικεντρωνόταν μόνο στον
τρόπο με τον οποίο κάθε εργαζόμενος έπρεπε να πουλάει, χωρίς
καμία πληροφορία για το σύστημα συνεργασίας-εργασίας.
Δεν υπήρχε σχεδόν καμία εναλλαγή εργαζομένων. Η εταιρεία έχει
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα συνδικαλιστικών μελών, τα οποία
μοιράζονται μεταξύ των αντιπροσώπων πωλήσεων και των βοηθών
πληροφορικής - οργανώθηκαν στο πλαίσιο της Recall το 2004.

Πριν από το 2005, το στυλ διοίκησης ήταν το κλασικό στυλ διοίκησης
και ελέγχου: "Δεν ήθελαν να σας γνωρίσουν" και το εννοούσαν. Με
την παραγωγή να είναι πολύτιμη για τους διευθυντές, αυτή η μάλλον
αποστασιοποιημένη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων στην
εργασία δημιουργούσε συγκρουσιακές συμπεριφορές και από τις
δύο πλευρές, με "καμία εμπιστοσύνη.

Πολλές εκδηλώσεις οδήγησαν σε μια "εταιρική σχέση" μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η
μείωση της απήχησης του τηλεμάρκετινγκ στην ευρύτερη αγορά
διαφόρων ειδών υπηρεσιών και προϊόντων άρχισε να πλήττει τις
επιχειρηματικές επιδόσεις, προκαλώντας πολλά προβλήματα στην
εταιρεία. Με αυτά τα μέσα, υπήρξε θέμα για τη βιωσιμότητα της
εταιρείας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Όταν το 2005 η μητρική εταιρεία καθιέρωσε καθεμία από τις
θυγατρικές της ως κέντρο κόστους και όχι ως κέντρο κέρδους,
προέβη σε συγκριτική αξιολόγηση του κόστους μεταξύ τους, καθώς
και με τους άμεσους ανταγωνιστές και συγκρίσιμες εταιρείες.

Η συγκριτική αξιολόγηση ανέδειξε τις δυσκολίες των μεθόδων
παραγωγής Recall: σχεδόν καμία αυτοματοποίηση και σχεδόν καμία
ευελιξία στα καθήκοντα, τους χρόνους εργασίας ή τις δεξιότητες των
εργαζομένων. Το προϊόν και η τεχνική του μάρκετινγκ ήταν καλά,
αλλά χρειαζόταν ενημέρωση. Η παραγωγή ανά εργαζόμενο ήταν
χαμηλότερη από τους ανταγωνιστές, κι όμως η Recall ήταν ένας από
τους καλύτερους πληρωτές στην Ελλάδα, προσφέροντας υψηλές
ευκαιρίες και ένα αισιόδοξο μέλλον για τους εργαζόμενους, χωρίς
όμως να μπορεί να το εξασφαλίσει.
Ο γονέας δεν θα ανεχόταν πλέον την αναντιστοιχία μεταξύ αμοιβής
και απόδοσης καταλύτης για την αλλαγή ήταν αυτή η συγκαλυμμένη
απειλή ή η επιταγή για αλλαγή, ανάλογα με την άποψή σας. Υπήρχε
μια διαφορά στο "δεν ξέρω την προσέγγισή σας". Το ελάχιστο
επίπεδο απόδοσης που είναι διατεθειμένη να δεχτεί η [Recall]
ισούται με το καλύτερο του ανταγωνισμού". Η αντιμετώπιση της
ανεπάρκειας περιλάμβανε - τουλάχιστον για τα διευθυντικά στελέχη
- τις τελετουργικές δομές και διαδικασίες των εργασιακών σχέσεων
που βασίζονται σε συγκρούσεις.
Οι εργαζόμενοι άρχισαν να αισθάνονται αβέβαιοι. Αρκετές
περικοπές χωρίς προειδοποίηση, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα
για τα έργα, μεγαλύτερη πίεση για κάθε πελάτη με σχεδόν 50%
λιγότερο προσωπικό να εργάζεται για κάθε υπόθεση. Παρόλο που τα
διευθυντικά στελέχη και οι διευθυντές είχαν καταλήξει σε μια καλή
θεωρητική βάση για την αλλαγή, τα συνδικάτα θεωρούσαν ότι η
εταιρεία ήταν ανίκανη να διατυπώσει ακριβώς τις αλλαγές που θα
απαιτούνταν.

Είχαν δοκιμάσει μια κοινή προσέγγιση brainstorming με "κενό φύλλο
χαρτιού". Αλλά αυτό το στυλ ήταν εντελώς νέο για τους
εκπροσώπους της Recall. Ούτως ή άλλως, τα ύποπτα συνδικάτα δεν
θεωρούσαν ότι ήταν ο ρόλος τους να προσφέρουν προτάσεις για τον
τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και δεν υπήρχε καμία καλή αλλαγή
σε αυτό το σημείο.
Όταν πιέστηκαν, έγινε φανερό ότι οι διευθυντές είχαν "έναν μεγάλο
κατάλογο θεμάτων σε ένα flipchart" που θα μπορούσε να γεμίσει
πολλά φύλλα λευκού χαρτιού και έπρεπε να βρουν την κατάλληλη
ομάδα για να βοηθήσουν σε αυτή τη μετάβαση.
Η ΛΥΣΗ
Στη συνέχεια, οι διευθυντές προσέλαβαν εξωτερικούς συνεργάτες,
καθώς έκριναν ότι μια επιπλέον εταιρεία θα βοηθούσε την Recall, η
οποία δεν διέθετε εργασιακές σχέσεις/στρατηγική ανθρώπινου
δυναμικού.
Η νέα εταιρεία θα τους βοηθούσε να προωθήσουν τις
μεταρρυθμίσεις σε ένα καλά οργανωμένο συνδικαλιστικό
περιβάλλον. Η μετονομασία των προϊσταμένων σε "ομαδάρχες" και
η συζήτηση για "ενδυνάμωση" είχαν ελάχιστο αντίκτυπο. Ωστόσο,
μετά από πολλές λανθασμένες στρατηγικές, που δεν έγιναν
αποδεκτές από τους εργαζόμενους της εταιρείας, ένας διευθυντής
παραγωγής πρότεινε ότι η προσπάθεια για κοινή εργασία παρείχε
μια "βάση" για τις επόμενες επανεξετάσεις στον ίδιο τρόπο εργασίας
τύπου "εταιρικής σχέσης".

Τα νέα, νεαρά στελέχη απευθύνονταν σκόπιμα σε άτομα εκτός του
κλάδου, πολλοί από τους οποίους ήταν νέοι Έλληνες που
επέστρεφαν στην πατρίδα τους από τις σπουδές τους σε όλη την
Ευρώπη. Πολύ πιο επιχειρηματικά σκεπτόμενοι και συνηθισμένοι σε
ταχύτερους εμπορικούς ρυθμούς (διευθυντής ανθρώπινου
δυναμικού), έφθασαν χωρίς να επιβαρύνονται με τις "αποσκευές"
του ιστορικού προηγούμενου στον κλάδο.
Το νέο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έλαβε τα ευρήματα από την
επανεξέταση των λειτουργιών και συνέταξε μια στρατηγική αλλαγής
που παρουσίασε στο διοικητικό συμβούλιο της μητρικής εταιρείας.
Κάποιου είδους συμφωνία "εταιρικής σχέσης" με τα συνδικάτα.
Στη συνέχεια, εντόπισαν τα μισή δωδεκάδα περίπου των πιο
πιεστικών προβλημάτων της εταιρείας και σε ιδιωτική συνάντηση
κατά τη διάρκεια δείπνου προσέγγισαν τους μόνιμους υπαλλήλους
των δύο συνδικάτων παραγωγής για να εκφράσουν τις ανησυχίες
τους. Η ανταπόκριση ήταν συγκρατημένα θετική, αλλά με σαφώς
διατυπωμένες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ασφάλεια του
εργατικού δυναμικού και για την αξιοπρέπεια όσων θα έφευγαν. Η
εταιρεία προσέφερε αύξηση μισθών κατά 7% και κάλεσε τα
συνδικάτα να συζητήσουν πιθανές ρυθμίσεις "συνεργασίας".
Οι μήνες πέρασαν και ήρθε η ώρα για καλύτερο δέσιμο και
αξιολόγηση της ομάδας. Οι βοηθοί του ανθρώπινου δυναμικού
συγκεντρώθηκαν για την αναβίωση των επίσημων συνομιλιών με τα
συνδικάτα σχετικά με τη συνεργασία. Μετά από μερικές ανεπίσημες
συναντήσεις κατά τη διάρκεια δείπνου για την αναβίωση της
διαδικασίας, η διοικητική ομάδα πραγματοποίησε αυτό που
ονομάστηκε "εργαστήριο κοινής ατζέντας". Σε αυτό συμμετείχαν 3- 4
διευθυντές και περίπου 90 εργαζόμενοι.

Η διάταξη των καθισμάτων ήταν προκαθορισμένη για να αποφευχθεί
η ομαδοποίηση των ομάδων και, όπως ελπίζαμε, να καταδειχθεί ότι
"είμαστε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι και όχι με τα άλλα "καπέλα" μας"
(διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού). Η ιδέα ήταν να συμμετάσχουν
σε κοινές ασκήσεις και στη συνέχεια να χωριστούν σε αίθουσες
συνδικάτων για συζητήσεις "διαλείμματος" σχετικά με το πώς θα
μπορούσε να μοιάζει μια νέα κοινή ατζέντα. Οι διευθυντές είχαν
μάθει από τα λάθη της προηγούμενης προσπάθειας να συζητήσουν
νέες τεχνικές και έφτασαν καλά προετοιμασμένοι. Όλοι δικτυώθηκαν
μεταξύ τους και γνώρισαν καλύτερα το καλύτερο μέρος της
εταιρείας.
Με τα Χριστούγεννα πίσω τους, και μετά από σχεδόν ένα χρόνο, η
ομάδα διαχείρισης ξεκίνησε την πολυδιάστατη επικοινωνιακή
εκστρατεία της. Η προτεινόμενη "Ατζέντα Αλλαγής", όπως ήταν η
συμφωνία συνεργασίας, έγινε αποδεκτή και από τους δύο
εργοδότες, τους διευθυντές και γράφτηκε σε "απλά ελληνικά", στη
συνέχεια τυπώθηκε σε μορφή βιβλίου τσέπης και διανεμήθηκε σε
κάθε εργαζόμενο. Κάθε εργαζόμενος είχε τη δυνατότητα να
συνδεθεί με την ομάδα του, να επικοινωνήσει διαφορετικά
προβλήματα και να εργαστεί σε ένα καλύτερο περιβάλλον, με
ιδιότητες όπως η συνεργασία.

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ - BHL

ΥΠΌΒΑΘΡΟ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ:
Η BHL είναι εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Ο οργανισμός
ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα όπως μεταφορές,
μετακινήσεις, μεταφορές, παραδόσεις. Προσφέρουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες σε ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα,
χρησιμοποιώντας ποδήλατα και τηλεπικοινωνίες και πλατφόρμες για
τις παραγγελίες τους. Ως καινοτόμος νεοφυής επιχείρηση, η BHL
πρωτοπορεί όταν πρόκειται για βιώσιμες συσκευασίες, βιώσιμες
παραδόσεις και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.
Η BHL έχει θετική στάση απέναντι στους ηλικιωμένους εργαζόμενους
και έχει εισαγάγει μια σειρά πολιτικών για την υποστήριξη της
διατήρησης των ηλικιωμένων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων
των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, μιας υποστηρικτικής
προσέγγισης για την "επιστροφή στην εργασία" και μιας στάσης
"μπορώ να το κάνω" όσον αφορά την προσαρμογή του χώρου
εργασίας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων. Ως
αποτέλεσμα, η BHL έχει επωφεληθεί από τη διατήρηση εργαζομένων
με πολύτιμες δεξιότητες, διαθέτει εργατικό δυναμικό ικανό να
ανταποκρίνεται στις εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης και έχει
καθιερωθεί ως εργοδότης επιλογής. Ταυτόχρονα, ως καινοτόμος
νεοφυής επιχείρηση, η BHL έχει προσλάβει μια ποικιλία νέων
ανθρώπων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους της BHL, οι οποίοι είναι
συνολικά 120 σε όλη την Ελλάδα, είναι νέοι κάτω των 30 ετών. Για
πολλούς από αυτούς, αυτή είναι η πρώτη τους δουλειά. Η BHL
στηρίζει τους νέους με οικονομικά εμπόδια, θέτοντας αυτό ως
κριτήριο κατά την πρόσληψη και την επιλογή του προσωπικού.

Οι συμβάσεις βασίζονται είτε σε ετήσιες ώρες είτε σε τετραήμερη
εβδομάδα, Δευτέρα-Πέμπτη, 38 ωρών (μεγάλες ημέρες). Έχουν
συμφωνηθεί ευέλικτα σχήματα εργασίας για την κάλυψη της
εποχικής ζήτησης με δυνατότητα για τους εργαζόμενους να
λαμβάνουν δέκα ημέρες επιπλέον άδεια εκτός περιόδων αιχμής της
ζήτησης, με αντάλλαγμα την εργασία τους την Παρασκευή όταν η
ζήτηση είναι υψηλή. Υπάρχει επίσης ένα πλήρες ασφαλιστικό
πρόγραμμα για όλους τους εργαζόμενους και ένα πρόσθετο
οδοντιατρικό πρόγραμμα.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ:
Η BHL είναι μια καινοτόμος εταιρεία που προσλαμβάνει κυρίως
νεότερους ανθρώπους στις μέρες μας. Προσλαμβάνει επίσης άτομα
NEET και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να στηρίξει τις τοπικές
κοινότητες. Οι νεότεροι εργαζόμενοι συχνά δεν εκπληρώνουν τα
καθήκοντα που τους ανατίθενται, καθώς στοχεύουν στην προσωρινή
παραμονή σε μια θέση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η BHL ψάχνει
συνεχώς για υπαλλήλους και αναζητά συνεχώς νέες προσλήψεις,
ξοδεύοντας χρήματα σε εκπαιδεύσεις και χάνοντας πολύτιμο χρόνο
από την παραγωγή και τη μεταφορά.

Σε μια πρόσφατη περίπτωση, ένας εργαζόμενος μετατέθηκε σε
τριήμερη εβδομάδα και συνεργάστηκε με έναν συνάδελφό του σε
εργασίες που δεν ήταν πλέον σε θέση να εκτελέσει μόνος του. Σε μια
άλλη περίπτωση, μικρές προσαρμογές επέτρεψαν σε έναν πολύτιμο
υπάλληλο να παρατείνει τον εργασιακό του βίο κατά τρία χρόνια.

Η ΛΥΣΗ:
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της BHL αποφάσισε να αλλάξει το
σχέδιο προσλήψεων. Τούτου λεχθέντος, όλα ξεκίνησαν με τις
συνεντεύξεις. Εισήχθησαν ερωτήσεις σχετικά με τα μελλοντικά
σχέδια σε σχέση με την εργασία, δηλαδή, πού βλέπει ο εργαζόμενος
τον εαυτό του σε δώδεκα μήνες έως πέντε χρόνια - θα ερωτηθούν
όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι παρείχαν καθοδήγηση σε
νεότερους εργαζόμενους. Οι νεότεροι εργαζόμενοι μπορούσαν να
δουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη της εργασίας στην BHL.

Στο εσωτερικό της εταιρείας, η BHL διπλασίασε τις εκπαιδεύσεις της.
Διεξάγονται δύο φορές το χρόνο σεμινάρια συνταξιοδότησης, τα
οποία προσφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους, ώστε η BHL να
μπορεί να εντοπίσει τυχόν εργαζόμενους που σκέφτονται να
συνταξιοδοτηθούν. Επίσης, εάν η απόδοση των εργαζομένων
αποτυγχάνει ή όταν ένας εργαζόμενος δηλώνει ότι δεν μπορεί να
εργαστεί με τον ίδιο τρόπο αλλά επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται,
γίνονται προσαρμογές σε συνεννόηση με τους συμβούλους
επαγγελματικής υγείας.

Η εταιρεία παρείχε επίσης λύσεις και ευκαιρίες για τους νεότερους
εργαζόμενους, όπως πιστοποιήσεις, ώστε να μπορούν να
βελτιωθούν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Το κόστος πρόσληψης και κατάρτισης έχει μειωθεί.
Οι πολιτικές για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας έχουν
υποστηρίξει την τοποθέτηση της BHL ως εργοδότη επιλογής.

Η BHL παρείχε οικογενειακά προγράμματα και ασφάλειες, ώστε οι
νεότεροι που επιθυμούν να έχουν μια σταθερή δουλειά για το
μέλλον τους να μπορούν να βασιστούν σε αυτές.

Η BHL κατά τη διάρκεια της ζωής της έχει γίνει μια από τις καλύτερες
εταιρείες για να ξεκινήσει κανείς ως νέος με λιγότερες ευκαιρίες ή
χωρίς ευκαιρίες, καθώς παρέχει ένα βιώσιμο, ασφαλές και σύγχρονο
περιβάλλον για να εκπαιδευτεί, να εργαστεί και να βιώσει την καλή
πολιτική της εταιρείας απέναντι στους εργαζομένους της.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΥΠΌΒΑΘΡΟ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ:
Η TBL global services είναι ένα νομικό πρόσωπο που ειδικεύεται στη
διαχείριση έργων πληροφορικής και σε νομικές λύσεις. Η εταιρεία
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για άλλες εταιρείες, νομικές
υπηρεσίες, σύστημα προστασίας και προγραμματιστές. Εδρεύει στο
Βερολίνο της Γερμανίας και απασχολεί περισσότερους από 80
υπαλλήλους. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ηλικίας περίπου 3850 ετών. Οι νεότεροι εργαζόμενοι της TBL ξεκινούν ως ασκούμενοι,
αν και οι περισσότεροι από αυτούς παραιτούνται από την εργασία
τους ή δεν αποδέχονται προσφορές εργασίας από την TBL για
σταθερή απασχόληση.
ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο λόγος για την TBL. Ο κόσμος πίστευε ότι η εταιρεία
συμπεριφερόταν άσχημα στους νεότερους υπαλλήλους και δεν
δεχόταν προσωπικό που είναι νεότερο ή λιγότερο έμπειρο. Το τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού και ο κ. Ratan, ο επικεφαλής του τμήματος
ανθρώπινου δυναμικού, παρατήρησαν μετά από δύο χρόνια, το
συνεχιζόμενο περιορισμένο ενδιαφέρον για τις θέσεις πρόσληψης
που προσέφερε η TBH. Έτσι, επιπλέον, αποφάσισαν να αλλάξουν την
τακτική τους. Θα άρχιζαν ως τμήμα να κάνουν μηνιαίες αξιολογήσεις
και συζητήσεις όχι μόνο με τα άτομα που είχαν προσληφθεί για
περισσότερο από ένα μήνα, αλλά και με τους ασκούμενους και το
νεότερο/λιγότερο έμπειρο προσωπικό.
Η κ. Jacy εργάζεται στην TBL global services, εταιρεία διαχείρισης
έργων πληροφορικής, στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Η κυρία
Jacy είναι μία από τις λίγες ασκούμενες του περασμένου έτους, έτος
κατά το οποίο εισήχθη η νέα τακτική από το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού.

Η Jacy είναι γνωστή για τη συμμετοχή της όχι μόνο στα καθήκοντά
της αλλά και σε άλλες διάφορες δραστηριότητες του τμήματος. Σε
όλη τη διάρκεια της θητείας της γνώριζε πολλές μικρές λεπτομέρειες
σχετικά με το τμήμα. Ως εκ τούτου, γίνεται σημείο επαφής για κάθε
τέτοια πληροφορία που συχνά καταναλώνει το χρόνο της.
Πολύ συχνά φορτώνεται με ευθύνες, που άλλοτε της ανατίθενται και
άλλοτε τις αναλαμβάνει. Στην αρχή, ήταν ευχαριστημένη με το
προφίλ της και της έδινε το καλύτερο σε όλες τις ευθύνες μαζί της.
Όταν περνούν τα χρόνια και αναβαθμίζεται σε υψηλότερες ευθύνες
γίνεται υπερφορτωμένη. Παρόλα αυτά, ήταν ευχαριστημένη με τη
δουλειά της.
Μια ωραία μέρα, ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι πολλοί από τους
συναδέλφους της ολοκληρώνουν εγκαίρως τη δουλειά τους και
φροντίζουν εξίσου την προσωπική τους ζωή. Από την άλλη πλευρά, η
Jacy, έχοντας φορτωθεί με ευθύνες, τις ολοκλήρωνε εν μέρει στη
δουλειά και εν μέρει στον προσωπικό της χρόνο. Αυτό γίνεται αιτία
για το άγχος της. Η κ. Jacy είναι επίσης μία από τις νεότερες
εργαζόμενες της εταιρείας και μία από τις λίγες γυναίκες.
Άρχισε να αμφισβητεί την ικανότητά της να μην μπορεί να
ολοκληρώσει την εργασία της στον προγραμματισμένο χρόνο.
Αργότερα, κατάλαβε ότι εκτός από την ευθύνη που της είχε
ανατεθεί, συμμετείχε σε πολλές άλλες κρίσιμες δραστηριότητες του
τμήματος, οι οποίες έγιναν πρόσθετη ευθύνη της, την οποία σιγάσιγά οι άνθρωποι ξεχνούν ότι δεν ανήκε στο προφίλ της εργασίας
της.
Η Jacy που ήταν ιδιαίτερα διαταραγμένη άρχισε να αισθάνεται τη
δουλειά της ως βάρος. Σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό

γιατί η συνήθεια που ανέπτυξε για τον εαυτό της και τους
συναδέλφους της είναι μη αναστρέψιμη. Έτσι, αποφάσισε τελικά να
κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά της. Έκλεισε ραντεβού με τον
επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, τον κ. Ratan, για
την παραίτησή της. Γνωρίζει το γεγονός ότι η συμμετοχή της είναι
αναντικατάστατη και επίσης γνώριζε ότι μπορεί να γίνει
ανταγωνιστής του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε, είχε
κάποια άλλα σχέδια γι' αυτήν.
Η ΛΥΣΗ:
Ο κ. Ratan συζήτησε μαζί της τα διάφορα προβλήματα με τον φόρτο
εργασίας. Η κ. Jacy ένιωθε ότι δεν είχε την εμπειρία για να
εκπληρώσει όλα τα καθήκοντα που της είχαν δοθεί, ένιωθε να
υφίσταται διακρίσεις στον φόρτο εργασίας, σαν οι συνάδελφοί της
να μην σέβονταν τα όριά της. Ένιωθε επίσης ότι η αμοιβή ήταν
μικρότερη από την αμοιβή των ανδρών της και ότι ήθελε να φύγει
από αυτόν τον εργασιακό χώρο.
Ο κ. Ratan αποφάσισε να μιλήσει με τους νεότερους υπαλλήλους και
ιδιαίτερα με την κ. Jacy, η οποία ήταν εκείνη που ξεκίνησε τη
συζήτηση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ratan κατάλαβε ότι η Jacy θέλει
να παραιτηθεί από τη δουλειά της. Έτσι, την έπεισε να εργαστεί από
το σπίτι και τη συμβούλεψε να περιορίσει τις ευθύνες της, καθώς
δεν θα έρθει σε άμεση επαφή με τους υπαλλήλους. Η Jacy δέχτηκε
με χαρά την επιλογή και ένιωσε χαλαρή.
Ο κ. Ratan επιθυμεί να έχει τον Jacy ως επικεφαλής του ανθρώπινου
δυναμικού. Αυτό δείχνει ότι γνωρίζει τι συμβαίνει στο τμήμα. επίσης,
γνωρίζει ποιος εργάζεται με υψηλή συμμετοχή. Ως εκ τούτου, η
οργανωτική δομή φαίνεται να είναι κατάλληλη.

Στην υπόθεση αναφέρεται ότι η Jacy αναλαμβάνει ευθύνες στον ώμο
της, παρόλο που δεν είναι κάτω από το προφίλ της. Και οι δύο
προαναφερθείσες επιλογές θα μπορούσαν να είναι ένας λόγος για
τον οποίο η Jacy είναι υπερφορτωμένη κυρίως λόγω της φύσης της
και δευτερευόντως λόγω της δομής.
Ο κ. Ratan, φαίνεται να έχει σαφή εικόνα του τι συμβαίνει στο
τμήμα. Γνωρίζει τα κοινωνικά εμπόδια μεταξύ της συνεργασίας των
εργαζομένων. Αποφάσισε να εισαγάγει διαφορετικές λύσεις για τους
εργαζόμενους, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία και να αυξηθεί η
παραμονή των νεότερων εργαζομένων στην εταιρεία.
Αποφάσισε να προωθήσει νέες εκπαιδεύσεις στο or-der για να
βοηθήσει το νεότερο και το παλαιότερο προσωπικό να δεθούν και να
βρουν νέους τρόπους σεβασμού και επικοινωνίας. Προσέλαβε μια
ΜΚΟ για να κάνει διάφορες εκπαιδεύσεις σχετικά με την

εμπιστοσύνη, την καλή επικοινωνία, τις πολιτικές της εταιρείας, τον
σεβασμό και τους καλούς τρόπους. Αποφάσισε να παρέχει έναν
οδηγό με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα παράπονα και τους
κανόνες γραμμένους. Πρόσθεσε επίσης μια μηνιαία αξιολόγηση
μεταξύ των συναδέλφων, ώστε να καταφέρουν να κάνουν μια καλή
αξιολόγηση κινδύνου.
Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μέσα σε δύο χρόνια διπλασίασε τον
μέσο όρο παραμονής του νεότερου, νεότερου προσωπικού στην
εταιρεία και μείωσε τις παραιτήσεις στο 7%, σε σχέση με το 29%
πριν από δύο χρόνια. Το νέο σύστημα ήταν επιτυχημένο και ο κ.
Ratan αποφάσισε να παρέχει νέες μεθόδους στις πολιτικές
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κάθε δύο χρόνια,
προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα κάθε έτους.
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