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ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

CANCO Καηαζθεπαζηηθή Εηαηξεία 

Τκήκα Πξνζωπηθνύ 

 

ΚΔΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΣΩΤΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΤΔΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τη είλαη ηο ΚΕΕΚ; 
Τν ΚΕΕΚ, Κέληξν γηα ηελ Εζωηεξηθή θαη 
Εμωηεξηθή Κηλεηηθόηεηα, είλαη πξωηνβνπιία 
ηνπ Τκήκαηνο Πξνζωπηθνύ. Έλαο νξηζκέλνο 
αξηζκόο ππαιιήιωλ ηνπ ηκήκαηνο απηνύ 
εξγάδεηαη ζην ΚΕΕΚ, ζε ζπλεξγαζία κε 
ππαιιήινπο άιιωλ ηκεκάηωλ θαη κε 
εμωηεξηθνύο ζπκβνύινπο επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ. 

Σθνπόο ηνπ ΚΕΕΚ είλαη λα βνεζάεη εξγα-
δνκέλνπο ζηελ αλαδήηεζε άιιεο εξγαζίαο 
κέζα ή έμω από ηελ Καηαζθεπαζηηθή Εηαη-
ξεία CANCO. 

Τη θάλεη ηο ΚΕΕΚ; 
Τν ΚΕΕΚ κέζω ηωλ παξαθάηω δξα-
ζηεξηνηήηωλ βνεζάεη εξγαδόκελνπο, νη 
νπνίνη ζθέθηνληαη ζνβαξά λα αιιάμνπλ 
εξγαζία: 
 Τράπεδα Δεδοκέλωλ Εργαζίας 
Ύζηεξα από ζπλέληεπμε κε ηνλ εξγα-
δόκελν, νη πιεξνθνξίεο εηζέξρνληαη ζε 
ηξάπεδα δεδνκέλωλ, ζηελ νπνία 
θαηαρωξίδνληαη ηα νλόκαηα ηωλ 
εξγαδνκέλωλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία θαη 
νη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο  ζηελ CANCO 
θαη ζε άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. 
 Καζοδήγεζε 
Οη δπλαηόηεηεο ηωλ εξγαδνκέλωλ δηεξεπλώ-
ληαη κέζω ζπδεηήζεωλ κε ζπκβνύινπο επαγ-
γεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. 
 Σεκηλάρηα 
Οξγαλώλνληαη ζεκηλάξηα (ζε ζπλεξγαζία 
κε ην ηκήκα πιεξνθνξηώλ θαη 
εθπαίδεπζεο), ηα νπνία έρνπλ ωο 
αληηθείκελν ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο θαη ηνλ 
ζρεδηαζκό ζηαδηνδξνκίαο. 
 Προγράκκαηα γηα ηελ Αιιαγή 

Σηαδηοδροκίας 
Τν ΚΕΕΚ ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη πξν-
γξάκκαηα, γηα λα βνεζήζεη ηνπο εξγαδόκε-
λνπο λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα λέα ζηαδην-
δξνκία θαη θαηλνύξηεο πξννπηηθέο. 

 Μεζοιάβεζε 
Τν ΚΕΕΚ ιεηηνπξγεί ωο δηακεζνιαβεηήο 
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη απεηινύ-
ληαη κε απόιπζε, απνηέιεζκα ηεο 
αλαδηνξγάλωζεο ηεο ππεξεζίαο, θαη 
βνεζάεη ζηελ εύξεζε λέωλ ζέζεωλ, όηαλ 
είλαη αλαγθαίν. 

Πόζο θοζηίδεη ηο ΚΕΕΚ; 
Τν θόζηνο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ηκήκα, ζην νπνίν εξγάδεζαη. Έλαο 

αξηζκόο ππεξεζηώλ ηνπ ΚΕΕΚ 

πξνζθέξεηαη δωξεάλ. Μπνξεί επίζεο λα 

ζνπ δεηεζεί λα πιεξώζεηο είηε ζε ρξήκαηα 

είηε ζε ρξόλν. 

Πώς ιεηηοσργεί ηο ΚΕΕΚ; 

Τν ΚΕΕΚ βνεζάεη εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη 

ζθέθηνληαη ζνβαξά λα βξνπλ άιιε 

εξγαζία κέζα ή έμω από ηελ εηαηξεία. 

Η δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο. Η ζπδήηεζε κε έλα ζύκβνπιν 

πξνζωπηθνύ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε. 

Φπζηθά, πξέπεη λα ζπδεηήζεηο καδί ηνπ 

πξώηα ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ θαζώο θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε ζηαδηνδξνκία 

ζνπ. Ο ζύκβνπινο είλαη γλώζηεο ηωλ 

ηθαλνηήηωλ θαη ηεο εμέιημήο ζνπ κέζα ζηε 

κνλάδα ζνπ. 

Η επαθή κε ην ΚΕΕΚ ζε θάζε πεξίπηωζε 

γίλεηαη κέζω ηνπ ζπκβνύινπ πξνζωπηθνύ. 

Απηόο ή απηή ρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκό 

ζνπ ηελ αίηεζε·θαη ζηε ζπλέρεηα θαιείζαη 

γηα ζπδήηεζε κε έλαλ εθπξόζωπν ηνπ 

ΚΕΕΚ. 

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες 

Τν ηκήκα πξνζωπηθνύ κπνξεί λα ζνπ 

δώζεη ζπκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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Με βάζε ηελ παραπάλω αλαθοίλωζε ηοσ ηκήκαηος προζωπηθού ζηελ προεγούκελε 
ζειίδα, απαληήζηε ζηης παραθάηω ερωηήζεης. 

Δρώτηση 1 

ύκθωλα κε ηελ αλαθνίλωζε, πνύ ζα κπνξνύζεο λα πάξεηο πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ην ΚΕΕΚ; 

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 2  

Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ΚΕΕΚ βνεζάεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο εμαηηίαο ηεο αλαδηνξγάλωζεο ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.41-42), από 

OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίωο έξεπλα). 
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ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ΜΙΑ από ηηο παξαθάηω απαληήζεηο: 

(1)  Από ην ηκήκα πξνζωπηθνύ.  

(2)  Από ηνλ ζύκβνπιν πξνζωπηθνύ 

 Από ηο ηκήκα προζωπηθού. 

 Ο ζύκβοσιος προζωπηθού κπορεί λα ζας δώζεη περηζζόηερες πιεροθορίες. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο.  

 Η θαηαζθεσαζηηθή εηαηρεία CANCO. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη θαη ηηο ΔΤΟ παξαθάηω απαληήζεηο: 
(1)  Λεηηνπξγνύλ ωο δηακεζνιαβεηέο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, Ή 

κεζνιάβεζε 
(2)  Σνπο βνεζνύλ λα βξνπλ κηα λέα ζέζε. [Γελ είλαη αποδεθηά 

“Τράπεδα Γεδοκέλωλ Δργαζίας”, “Καζοδήγεζε”, “Σεκηλάρηα”, ή 
“Προγράκκαηα γηα Αιιαγή Σηαδηοδροκίας”.] 

 Γηακεζοιάβεζε 
Βοήζεηα, όηαλ σπάρτεη αλάγθε λα βροσλ κία λέα ζέζε. 

 Λεηηοσργούλ ως δηακεζοιαβεηές 
Σας βοεζά λα βρείηε λέα εργαζία. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο.  

α) δηακεζνιάβεζε, β) πξνγξάκκαηα γηα αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο 

 Προγράκκαηα γηα αιιαγή ζηαδηοδροκίας 
Σεκηλάρηα  

 Δληοπίδεη επητεηρήζεης / θελές ζέζεης εργαζίας 
Γηακεζοιάβεζε 

 Υποβοιή αίηεζες ή ζσδήηεζε κε ηο ζύκβοσιο προζωπηθού. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 84), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.  


