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Βιογραφικό σήµερα, δουλειά αύριο

Ελληνογερµανική

εταιρεία µεσολαβεί και συµβουλεύει νέους που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό

κ. N. Μουσιόπουλοε. «Είναι Αντωνίου, διευθυντιι^ µκν ελληνογερµανική5
πιστρέφει στην Ελλάδα γιατί δεν
προτιµότερη από το να κάθεται
εταιρεία5 εύρεσα αντέχει.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Ο Τάσο-s M. µόλτε
n ελληνική
αγορά εργασία$.
Ο Καζαντζίδα
Εκείνο που προκάλεσε έκπληξη
n επένδυση που έκανε n ελληνική εργασία3 που συµµετείχε
και ο T0aos από το Βερολίνο.
είχε ξυπνήσο
στο Βερολίνο.
Η φωνή
στην ηµερίδα. Κάθε µέρα n εταιρεία otous (porarcESείναι ότι οι Ευρωπαίοι
πολιτεία αναξιοποίητη
To χθες και το σήµερα. Καµιά σε κάποιο καφέ. Εκεί, εκτό$ των
60
του, µε έναν
τόνο ευθυµία5
του δέχεται περίπου
βιογραφικά
εργοδότε$ δεν στέκονται
πληµµύρισε
µέσω
skype το αµφιθέατρο σχέση. Η νέα τάξη πραγµάτων
άλλων -oncos έγινε µε πολλού5 από
πτυχιούχων Ελλήνων ηλικίας
µόνο στο βιογραφκό και στην
του ∆ιεθνού5 Πανεπιστηµίου στην απασχόληση
έχει κάνει δεκάδε5
25-40
ευάς- θα αποκτήσει και πολύτιµη
ετών που ψάχνουν θέση προσωππαϊ συνέντευξη. Τα social
στη Θέρµη
Θεσσαλονίxns.
κλικ από τότε...
εµπειρία για την επιστροφή
εργασία$ στο εξωτερικό. Κατά media παίζουν σηµαντικό ρόλο
Ο νεαρό5 από τη Χαλκίδα,
που
Η επαγγελµατική
Οδύσσεια
του έπειτα από κάποια χρόνια, όµέσο όρο τρεις από αυτού$ θα στο προφίλ του ενδιαφεροµένου.
σπούδασε
στο Πανεπιστήµιο
Tns του 28χρονου Τάσου δεν ξένισε
βρουν θέση µέσα στον µήνα. Υπάρχουν εταιρείε$ που αναζητούν
Κρήτα,
µόλν προχθέ$ πέρασε τη
διόλου tous Ελληνεβ
και αλλοδαπού5
Ορίζονταβ αισιοδοξία5 είναι το τρίµηνο.
πληροφορίε5 για το προφίλ
δεύτερη
συνέντευξη
αξιολόγησα
µεταπτυχιακού
s φοιτητέβ
Οι περισσότεροι
Πολλοί περιµένουν περισσότερο,
του υποψηφίου µέσα από τα
σε τεχνική
εταιρεία
τα
του
∆ιεθνού$
Πανεπιστηµίου
αλλά υπάρχουν και περιπτώσει
social media και το facebook, για
υποψήφιοι βρίσκουν
Στουτγκάρδα
και περιµένει
να αναλάβει
Θεσσαλονίκα,
που παρακολουθούσαν
υποψηφίων που κατέθεσαν
παράδειγµα, χρησιµοποιείται για
πόστο,
την
ηµερίδα
«Ψάχνο\rcas κάποια θέση
διευθύνοντα5 οµάδα
βιογραφικό και βρήκαν εργασία
να γνωρίσουν από πριν τον υποψήφιο.
εργαζοµένων.
Στα 28 του,
για δουλειά
στο εξωτερικό:
Χθε$ οι ειδικοί έδιναν επίσα
την εποµένη!
µέσα
σε
τρεις
µήνες.
στην Ελλάδα, µια τέτοια θέση ούτε
Η µεγάλη πρόκληση».
Αλλωστε
από
συµβουλέ5 και για mo πραKiires
Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία,
στα πιο τρελά όνειρά
του...
τη φιλοσοφία
του
Πανεπιστηµίουταν καλυτερέψουν τα πράγµατα,
Kava60s και Μέση Ανατολή, κατά
ανάγκε$. K0noios που σχεδιάζει
Λίγη
ώρα πριν, από τα µεγάφωνα
είναι
προσαρµοσµένοι
στην Ελλάδα».
τον κ. Αντωνίου, ζητούν γιατρού5,
να µετακοµίσει στο εξωτερικό
του αµφιθεάτρου
είχε ακουστεί
στην ιδέα ότι µε αυτόν
τον τρόπο
Ολοένα και περισσότεροι νέοι
µηχανικού$ και πτυχιούxous
καλό θα είναι να έχει µαζί
θα αναζητήσουν
και οι ίδιοι αύριο πτυχιούχοι και γλωσσοµαθεί5 απευθύνονται
n φωνή του Καζαντζίδη
Πληροφορική5 και Οικονοµικών του και τρεΐ5... µισθού5, γιατί θα
«ανάθεµά
σε ξενιτιά
/καταραµένη
µια θέση εργασίαβ.
«No oas
στην ευρωπαϊκή αγορά
Επιστηµών. Η ζήτηση θα του χρειαστούν πριν πληρωθεί για
να' σαι/µα$ παίρνει
tous λεβέντη
πω την αλήθεια,
αυτή τη φυγή
πρώτη φορά. Αν πρόκειται για τη
«κι εµεί$ λειτουργούµε eosενδιάµεσοι
αυξάνεται στο µέλλον, ενώ υπάρχει
µια σύγκρισητων νέων παιδιών για µια δουλειά
µα3/...» για να επιχειρηθεί
αγορά εργασία5 και για εξειδικευµένου
Γερµανία, as έχει πρόχειρη για
µεταξύ ενδιαφεροµένων
τα Ελλάδαε
που µετανάστευε στο εξωτερικό
την προτιµώ»,
λέει
s τεχνίτε5. Στατιστικάtous εργοδότε5 και µια απάντηση
και εταιρειών, για να επιτευχθούν
το '50- '60 µε τη σηµερινή
ο αναπληρωτή5 πρόεδρο5 του
συµβάσεΒ απασχόλησα»,
έχει αποδειχθεί ότι ένας
για την οικονοµική κατάσταση
(αναγκαστική)
µετανάστευση
των
∆ιεθνού$
Πανεπιστηµίου
καθηλέει στην «K» ο κ. Σταύρο$ στους 7 ύστερα από ένα χρόνο ε¬
στην Ελλάδα...
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ

εξειδικευµένων

δεν µπορεί
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στελεχών,

τα οποία γητή5

να απορροφήσει

