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Σε µια χρονική περίοδο όπου πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να µειώνουν το ανθρώπινο 
δυναµικό τους ή να αποφεύγουν τις προσλήψεις αν και µε σηµαντικές ελλείψεις σε στελέχη, 

η πρόταση για επιλογή προσωπικού, και µάλιστα τώρα, φαντάζει ουτοπία.

Η κατάλληλη χρονική περίοδος 
για επιλογή προσωπικού, είναι τώρα!
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Μλική ανεργία συνεχώς να διογκώνεται, την ανεργία των Μλική ανεργία συνεχώς να διογκώνεται, την ανεργία των Μνέων να εµφανίζει διψήφια νούµερα, τη γενιά των σαρα-Μνέων να εµφανίζει διψήφια νούµερα, τη γενιά των σαρα-Μντάρηδων σε κρίση, τις εταιρείες να µειώνουν τα «κόστη» Μντάρηδων σε κρίση, τις εταιρείες να µειώνουν τα «κόστη» Μσε προσωπικό και εκπαίδευση, αλήθεια, ποιος µπορεί Μσε προσωπικό και εκπαίδευση, αλήθεια, ποιος µπορεί Μ
σήµερα να µιλήσει για περισσότερες προσλήψεις; Ο ορι-
σµός της επένδυσης, λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για 
«κάθε τι που δεν καταναλώνεται µε την χρησιµοποίηση 
του, αλλά συµβάλει στην αύξηση της αποτελεσµατικό-
τητας µιας εταιρείας». Αν λοιπόν θέλουµε να έχουµε επι-
χειρήµατα µιλώντας για «επένδυση στους ανθρώπινους 
πόρους», έχουµε πλέον δέκα καλούς λόγους για να 
ισχυροποιήσουµε την άποψη µας! 
1.  Στο χρηµατιστήριο αξιών ανθρώπινου δυναµικού, 

οι επιθυµητές αποδοχές πολύ ικανών στελεχών, 
βρίσκονται στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. Μια 
εταιρεία µπορεί σήµερα να προσλάβει ένα καλό 
στέλεχος, µε τουλάχιστον 40% χαµηλότερες απο-
δοχές, από ότι στο πρόσφατο παρελθόν και αυτό 
είναι πραγµατική επένδυση.

2.  Στην αγορά εργασίας, υπάρχουν σήµερα στελέχη 
µε πολύ αξιόλογη προϋπηρεσία σε µεγάλες εται-
ρείες και µε εξαιρετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 
Μια µικροµεσαία εταιρεία µπορεί πλέον να προ-
σελκύσει και ένα έµπειρο και καταξιωµένο στέλε-
χος, που θα µεταφέρει µια τεράστια τεχνογνωσία 
και εµπειρία στο νέο εργοδότη του.

3.  Με περιορισµένες δυνατότητες επένδυσης σε 
εξοπλισµό, διαφήµιση, εγκαταστάσεις, αγορά 
γης, δηµιουργία νέων γραφείων και υποκαταστη-
µάτων, η µόνη ρεαλιστική και οικονοµική επέν-
δυση, µε πολλαπλάσια ανταλλάγµατα που µπο-
ρεί να κάνει µια εταιρεία, είναι η επένδυση στους 
ανθρώπινους πόρους.

4.  Υπάρχουν αρκετά επιδοτούµενα προγράµµατα 
στην αγορά, που µπορούν να οδηγήσουν µια 
εταιρεία σε σηµαντικές προσθήκες εργαζοµένων, 
ειδικά σε χαµηλότερες θέσεις, χωρίς ουσιαστική 
οικονοµική δαπάνη, µε δυνατότητα πληρωµής 
όλων των εργοδοτικών εισφορών.

5.  Η απόκτηση έµπειρων στελεχών από την αγορά, 
αποδυναµώνει την παρουσία του ανταγωνισµού 
και ισχυροποιεί τη δική σας παρουσία. Σε περίοδο 

κρίσεων, δίνεται η ευκαιρία για σηµαντική ανακα-
τανοµή των µεριδίων αγοράς. Μια εταιρεία, λοιπόν, 
καλείται σήµερα να αποφασίσει αν θα δηµιουργή-
σει τις εξελίξεις στον κλάδο της και θα πάρει τη 
θέση που της αξίζει ή απλώς θα παρακολουθεί 
από απόσταση.

6.  Υπάρχουν πολλές επιλογές διαφορετικής µορφής 
συνεργασίας, σε σχέση µε το παρελθόν που η 
µισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης ήταν η 
µόνη επιλογή. Πολλοί εργαζόµενοι είναι διατεθει-
µένοι να απασχοληθούν on a project basis, part
time, µε προµήθειες, σε περιόδους αιχµής, ως εξω-
τερικοί συνεργάτες - free lancers κ.λπ. και να διατη-
ρήσουν την απασχολισιµότητα τους στην αγορά.

7.  Η σχέση δέσµευσης - απόδοσης ενός νεοπροσλαµ-
βανόµενου στελέχους µε την εταιρεία που θα τον 
επιλέξει, είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η αφοσίωση 
έχει άµεσο αντίκτυπο και στα ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσµατα της εργασίας και τελικά, στα οικονο-
µικά αποτελέσµατα της εταιρείας.

8.  Η γενιά των 45+, έχει ένα ακόµα ισχυρότερο κίνη-
τρο απόδοσης, καθώς καλείται να αποδείξει σε ένα 
νέο εργοδότη, ότι η µεγάλη εµπειρία, οι προτάσεις 
ανάπτυξης και µείωσης κόστους και οι τεχνικές που 
έχει εφαρµόσει µε επιτυχία στη διάρκεια της προϋ-
πηρεσίας του, µπορούν να αποσβέσουν άµεσα την 
επένδυση στην επιλογή του, διασφαλίζοντας και τη 
συνολική εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας.

9.  Σε µια ευαίσθητη, για όλη την ελληνική κοινωνία, 
χρονική περίοδο, η είδηση και µόνον ότι µια εται-
ρεία οδηγείται σε προσλήψεις, µπορεί να επηρεά-
σει θετικά τις πωλήσεις και τη φήµη της στην αγορά, 
πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε ακριβή επέν-
δυση σε διαφήµιση.

10.  Με κάθε νέα πρόσληψη βελτιώνεται το εργασι-
ακό κλίµα µιας εταιρείας, για ηθικούς και πρακτι-
κούς λόγους. Το προσωπικό αντιλαµβάνεται ότι 
η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης και άρα 
βελτιώνεται και η ψυχολογία του και παράλληλα 
συνειδητοποιεί ότι µπορεί να κάνει αποτελεσµα-
τικότερα και ποιοτικότερα την εργασία του, αυξά-
νοντας την απόδοση του και την απόδοση όλης 
της εταιρείας. 
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