Ποια είναι τα µυστικά όσων βρίσκουν ακόµα δουλειά;

Γρήγορα και εγγυηµένα αποτελέσµατα είχαν µε την ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ εργοδότες και εργαζόµενοι, οι
πρώτοι για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους µε το κατάλληλο προσωπικό και οι δεύτεροι να
βρουν επιχειρήσεις και εργοδότες που θα εκτιµήσουν τα προσόντα και τις ικανότητες τους.
Όπως λέει στο antistrofa.gr, o Νάκης Γεωργιάδης, γενικός διευθυντής της βιοµηχανίας
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, "η εταιρεία επιλογής ανθρώπινου δυναµικού ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
κατάλαβε αµέσως τι ακριβώς ζητούσε η επιχείρηση µας. Κι αυτό είναι από µόνο του µια δύσκολη
αν όχι η δυσκολότερη δουλειά. ∆εν άνοιξε απλώς τον υπολογιστή για να κατεβάσει ονόµατα και
υποψηφίους, αντίθετα µπήκε µέσα στη λειτουργία της επιχείρησης για να ακούσει και να
καταλάβει την κουλτούρα της, ποια είναι τα ζητούµενα, τι προσδοκεί και µετά έψαξε και
"πάντρεψε" επιδιώξεις, στόχους και ανθρώπους."
Ο κ. Γεωργιάδης προσθέτει: "Κάποιες φορές βάζαµε αγγελίες από µόνοι µας, ώστε να βρούµε το
κατάλληλο προσωπικό, όµως δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικό γιατί οι αγγελίες δεν µπορούν
να απευθυνθούν στο µέγιστο αριθµό των διαθεσίµων αλλά και κατάλληλων ατόµων εκείνη τη
στιγµή Όταν δε, κάποιος θέλει να καλύψει µία σηµαντική θέση, πρέπει να λαµβάνει υπόψη ότι
υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν είναι διαθέσιµοι τη στιγµή που εσύ τους αναζητάς. Όµως αν
δουν κάτι ενδιαφέρον και ελκυστικό µπορούν αυτοµάτως να ενδιαφερθούν, αφήνοντας κάποια
άλλη θέση που δεν τους καλύπτει!».
Η ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ βρήκε προσωπικό στη βιοµηχανία Κονσερβοποιίας για διάφορες θέσεις, όπως στα
τµήµατα µάρκετινγκ, παραγωγής και λογιστηρίου. Όπως επισηµαίνει ο κ. Γεωργιάδης «αν ένα
βιογραφικό δεν είναι καλοφτιαγµένο από την αρχή προκαταβάλει αρνητικά αυτόν που το
διαβάζει. Πολλές φορές δεν µπορείς να λάβεις στα σοβαρά πολλά από τα στοιχεία που
αναφέρονται στο βιογραφικό. Αντίθετα ένα καλοφτιαγµένο βιογραφικό σου δίνει την εντύπωση
ότι ο ενδιαφερόµενος θέλει να παρουσιάσει και να πουλήσει την εµπειρία και τα προσόντα του,
διότι απλούστατα διαθέτει πολλά απ’ αυτά. Σαφώς και πολλοί υποψήφιοι δεν έφτασαν τελικά να
αξιολογηθούν για µια θέση στην εταιρεία µας, µόνο και µόνο από την εµφάνιση του
βιογραφικού. Η εταιρία επιλογής προσωπικού (www.anadeixi.gr) µπορεί να το συντάξει
επαγγελµατικά και να το συνοδεύσει µε µια ανάλογη συνοδευτική επιστολή καθώς και να το
αναρτήσει στη µεγαλύτερη ηλεκτρονική τράπεζα βιογραφικών από την οποία αντλούν
προσωπικό οι εταιρείες."

Ο Οικονοµικός διευθυντής Γ. Χ. σε γνωστή επιχείρηση της Βορείου Ελλάδος σηµειώνει στο
antistrofa.gr για την ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ : "Το ξεχωριστό που συνάντησα σε αυτή την εταιρεία,
ψάχνοντας εργασία, ήταν ότι από την αρχή µου έδωσαν αξιόπιστες πληροφορίες αλλά και την
πλήρη εικόνα της εταιρείας που θα πήγαινα για συνέντευξη. Ακόµη στην προσπάθεια να
προσληφθώ από την επιχείρηση στην οποία εργάζοµαι σήµερα, συνέβαλε και η περιγραφή των
δικών µου χαρακτηριστικών προς την εταιρεία που έκανε µε πολύ επαγγελµατισµό ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της εταιρείας. Υπήρξε άµεσο αποτέλεσµα από την προώθηση του βιογραφικού µου
µέσω της συγκεκριµένης εταιρείας καθώς µε κάλεσαν για συνέντευξη σύντοµα και ήµουν στις
πρώτες θέσεις που επέλεξε η εταιρεία, που εργάζοµαι σήµερα, να κάνει συνέντευξη µέσα από τα
εκατοντάδες βιογραφικά που είχαν σταλεί και από άλλους υποψηφίους. Θεωρώ ότι την δική µου
περίπτωση η συγκεκριµένη εταιρεία την χειρίστηκε πολύ επαγγελµατικά. Συνέδεσε το δικό µου
προφίλ και πραγµατοποίησε τη προσέγγιση µε τους υποψήφιους εργοδότες στο µέγιστο δυνατό
βαθµό"
Τελικά ακόµα και σε περιόδους κρίσης µπορούν να υπάρξουν επαγγελµατικές ευκαιρίες για
εργαζόµενους και εργοδότες, αρκεί να ξέρει κανείς ποιά είναι τα κατάλληλα βήµατα και να
απευθυνθεί σε ειδικούς!

