
 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
και Πιστοποίηση για 
τους/τις Συμβούλους 

Εργασίας στη Ευρώπη  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

EZINE:  1Ο ΤΕΥΧΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019  www. job-brokers.eu 

 

 

 

Καλώς ήλθατε στο πρώτο τεύχος του CQJB’s E-zine 

Το έργο έχει ως στόχο να στηρίξει τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ (περιγράμματος) για την πιστοποίηση, την 

προώθηση της εργασίας και της κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων Job Brokers. Οι ευρωπαϊκες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

πρέπει να συμβαδίζουν με τις ολοένα και πιο γρήγορες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, δεδομένης της αποστολής τους, ώστε να 

φέρνουν σε επαφή τους νέους και τους αναζητούντες εργασία, παρέχοντας τους ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης και 

μαθητείας. Αυτό έχει γίνει ένα περίπλοκο καθήκον, όπου οι «δεξιότητες» έχουν κεντρικό ρόλο.  Στοχεύοντας στους σημερινούς 

επαγγελματίες, το πρόγραμμα σπουδών CQJB θα αναπτυχθεί με βάση μια ειδικά σχεδιασμένη σειρά μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

εκφρασμένα σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, βασισμένων στην εργασία. Αυτή η ενεργεία θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη 

ενός νέου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την πιστοποίηση των Job Brokers.. 

  

Έναρξη του  έργου CQJB 
 
στα μέσα Οκτωβρίου του 2018, οι εταίροι του CQJB 

συναντήθηκαν στο Λονδίνο για να ξεκινήσουν το νέο έργο 

CQJB. Το Έργο ακολουθεί το προηγούμενο, επιτυχημένο Job 

Broker. Με σχεδόν την ίδια ομάδα συνεργατών που θα 

παρουσιαστούν αργότερα σε αυτό το e-zine, το νέο έργο 

πρόσθεσε τρίς νέους εταίρους από την Ισπανία, τη Σουηδία και 

την Ελλάδα για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. 

Συνεργαζόμενοι, οι εταίροι του προηγούμενου έργου είχαν 

εντοπίσει πώς η επιτάχυνση της μεταρρύθμισης των πολιτικών 

στις δημόσιες υπηρεσίες επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνονται οι υπηρεσίες σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από το δημόσιο για την υποστήριξη των 

αιτούντων εργασία. Αυτές οι αλλαγές ωθούν τους οργανισμούς 

και τους επαγγελματίες να αναζητήσουν πέρα από τους 

παραδοσιακούς ρόλους της «καθοδήγησης εργασίας» και της 

συμβουλευτικής απασχόλησης και να επεκτείνουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται πέραν της «αντιστοίχησης θέσεων 

εργασίας». Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών οι εταίροι 

θα σχεδιάσουν, θα δοκιμάσουν και θα δημιουργήσουν ένα νέο 

διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν για Job 

Brokers που θα διαπιστευθεί μέσω του ISO 17024. Θα 

διερευνήσουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

διαπιστευθεί επαγγελματικό πιστοποιητικό για τους σκοπούς 

της Ευρωπαϊκής Πιστωτικής (ECTS) που χρησιμοποιείται 

ευρέως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

CQJB 



 

 

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις 

Εάν εργάζεστε ως Job Broker ή σε σχετικό τομέα και 

ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε αυτό το επαγγελματικό 

πιστοποιητικό, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να 

συμμετάσχετε στην πρώτη ομάδα που θα λάβει το πιλοτικό 

πρόγραμμα αργότερα το 2019. Εάν θέλετε να  μάθετε 

περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα είναι διαθέσιμες, 

επικοινωνήστε με έναν από τους εκπροσώπους που 

αναφέρονται στην εταιρική σχέση - δείτε την τελευταία σελίδα 

αυτού του ηλεκτρονικού περιοδικού.

 

Το έργο μέχρι τώρα 

Από την πρώτη συνάντηση στο Λονδίνο, οι συνεργάτες μας από 

την Κύπρο εργάζονται για το επαγγελματικό προφίλ και το 

πρόγραμμα σπουδών σε στενή συνεργασία με όλους τους 

άλλους εταίρους. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 

μια ολοκληρωμένη Ανάλυση Ανάγκης Κατάρτισης για την 

παροχή αρχικής εκτίμησης του επιπέδου των καταρτιζόμενων 

κατά του Προφίλ Προσόντων. Η κατανομή των προσόντων στο 

διακρατικό τους πλαίσιο, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το 

μαθησιακό περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών θα 

ενσωματώσουν πλήρως το EURES και το ESCO ως βασικά 

εργαλεία και πόρους για την κινητικότητα στην αγορά 

εργασίας. 

Ομάδα έργου  

Ελλάδα – ΔΗΜΗΤΡΑ  είναι εθνικό διαπιστευμένο ίδρυμα 

επαγγελματικής κατάρτισης με κέντρα σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, εφαρμόζοντας προγράμματα VET στο πλαίσιο των 

εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων από το 1989. Παρέχει 

κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών και εγκάρσιων 

δεξιοτήτων σε ανέργους και μειονεκτούσες ομάδες. Διαθέτει 

ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος 

πρωτοβουλιών VET πολλαπλών συνεργασιών, πιστοποιώντας 

το ISO 9001 για διαδικασίες διαχείρισης και εκτεταμένη 

διεθνική εμπειρία σχεδιασμού, ανάπτυξης και επικύρωσης 

προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του ISO 

17024.΄ 

UK – RINOVA Ltd είναι φορέας παροχής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει εγκριθεί από το Μητρώο 

Εκπαιδευτικών Οργανισμών του Οργανισμού 

Χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης και των Δεξιοτήτων (ΕΣΕΑ) 

για την επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της I-VET για 

τους νέους. Διαχειρίζεται την ανεργία των νέων και τα μεγάλα 

προγράμματα ESFA με συνδυασμένους προϋπολογισμούς 

ύψους 4 εκατ. Ευρώ και 25 εταίρους που προέρχονται από τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τις δημόσιες αρχές, τον ιδιωτικό 

τομέα και τις ΜΚΟ. Τα προγράμματα "τελειώνουν" προς την 

κατεύθυνση της "πληρωμής με βάση τα αποτελέσματα" για την 

εξασφάλιση θέσεων εργασίας - εξασφαλίζοντας την άμεση 

συνεργασία με τους Job Brokers. 

Germany – Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung 

(gsub) mbH, μια ιδιωτική επιχείρηση που έχει συσταθεί με 

δημόσια τάξη, φέρει τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα με τον 

δημόσιο φορέα για συγκεκριμένες αποστολές. Ως οργανισμός 

παροχής συμβουλών και διαχείρισης κεφαλαίων έχει 

λειτουργήσει το PES στο Βερολίνο εδώ και πολλά χρόνια. 

Ίδρυσε επίσης και προεδρεύει στο Metropolisnet (Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Αστικής Ανάπτυξης EIG) και επομένως έχει άμεση 

εμπειρία στη δημιουργία δομών διακρατικής συνεργασίας σε 

θεσμικό επίπεδο. 

Greece – ACTA Certification είναι μια αρχή πιστοποίησης που 

προωθεί και διεξάγει τις εξετάσεις που απαιτούνται από τα 

συστήματά της πιστοποίησης από σχολεία και ιδρύματα σε όλη 

την Ελλάδα. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 

εκατό προγραμμάτων πιστοποίησης που πιστοποιούν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού που καλύπτουν την 

πλειοψηφία της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 

Austria – abif (analyse berating interdisziplinäre forschung) είναι 

ένα ερευνητικό ίδρυμα στον τομέα της ενεργού πολιτικής για 

την αγορά εργασίας. Έχει συνεργαστεί στενά με το Βιεννέζικο 

Εμπορικό Επιμελητήριο μέσω της ειδικής ομάδας 

προμηθευτών εμπορικών υπηρεσιών και της Διεύθυνσης 

Ερευνών Αγοράς Εργασίας και Επαγγελματικής 

Πληροφόρησης του ΕΣΚ, ανταποκρινόμενη στην τροποποίηση 

της απορρύθμισης του Οκτωβρίου 2017 στο Änderung der 

Gewebeordnung 1994, BGBI 2017/94, αντικαθιστώντας ένα 

       Kick off meeting in London, 18th October 2018 



 

 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα με ποιοτική εκπαίδευση και 

πιστοποίηση για εμπορικούς μεσίτες εργασίας. 

Cyprus – Mediterranean Management Centre (MMC) είναι 

φορέας παροχής εκπαίδευσης CPD και πιστοποίησης C-VET για 

εργαζόμενους και πρωτοβουλίες απασχολησιμότητας για 

μειονεκτούσες ομάδες και έχει δημιουργήσει ένα άτυπο δίκτυο 

ενδιαφερομένων μερών του Job Broker. Διαθέτει ουσιαστική 

εμπειρία σχεδιασμού και περιεχομένου διδακτικού 

περιεχομένου για πλατφόρμες eLearning, καθώς και την 

ανάπτυξη μαθησιακών μοντέλων ευθυγραμμισμένων με το 

EQF και ISO 17024. 

Iceland – VMST είναι η Διεύθυνση Εργασίας στην Ισλανδία. 

Διαχειρίζεται την υπηρεσία απασχόλησης μέσω ενός δικτύου 

κέντρων και του προμηθευτή (παροχείς ΕΕΚ) και πλευράς 

ζήτησης (εργοδότες). Είναι διαβούλευση με το ισλανδικό 

πανεπιστήμιο του Ρέικιαβικ για να υιοθετήσει ένα 

πιστοποιημένο με ECTS μάθημα για τους μεσίτες Job και 

εφαρμόζει τη χρήση των ESCO και EURES, δεδομένων των 

αυξανόμενων κενών θέσεων εργασίας και της επείγουσας 

ανάγκης για μεταναστευτική εργασία. 

Sweden – Folkeuniversitetet διδάσκει και εκπαιδεύει 140.000 

μαθητές ετησίως από ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 

πάνω από 40 υποκαταστήματα σε όλη τη Σουηδία με έμφαση 

στην ανώτερη και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Συμμετέχει ευρέως στις ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες για το EQAVET και το C-VET. 

Spain – Zaragoza Chamber of Commerce, Industry and 

Services (CCIZ) είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και 

αντιπροσωπεύει πάνω από 46.000 εταιρείες και 35.000 

επιχειρηματίες μέσω των οποίων προωθεί τον δημόσιο και 

ιδιωτικό διάλογο μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών 

πρωτοβουλιών, στις οποίες θα τεθεί το έργο Job Broker. 

CQJB διαθέτει επίσης ένα πλούσιο δίκτυο συνεργαζόμενων 

εταίρων που προσθέτουν αξία μέσω των επιπρόσθετων 

αρμοδιοτήτων για τα προσόντα, τα Επιμελητήρια, οι παροχείς 

ΕΕΚ και τα Κέντρα Εργασίας που φέρνουν πλούτο γνώσεων και 

εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς των συστημάτων ΕΕΚ, του 

σχεδιασμού προγραμμάτων διδασκαλίας, της διδασκαλίας / 

εκμάθησης, ΕΕΚ, αξιολόγηση, επικύρωση και πιστοποίηση. Η 

κοινοπραξία παρέχει ένα συλλογικό ιστορικό αποτελεσματικής 

διαχείρισης έργων, διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης 

διεθνικών πρωτοβουλιών, οι οποίες από κοινού είναι βασικές 

για τις προοπτικές επιτυχίας του έργου. 

 

 

 

 

 

 

Διακρατικό meeting στη 

Σαραγόσα  

Τον Φεβρουάριο, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στη 

Σαραγόσα για συνάντηση έργου. Μας φιλοξένησε ο ισπανικός 

εταίρος μας CCIZ, το Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιομηχανία και 

Υπηρεσίες της Σαραγόσα. Αυτή ήταν μια επιτυχημένη 

συνάντηση όπου οι εταίροι εστιάστηκαν κυρίως στο προφίλ 

προσόντων και στο πρόγραμμα σπουδών, ένα παραδοτέο με 

επικεφαλής την MMC, Κύπρος και στο πρόγραμμα 

πιστοποίησης, ένα παραδοτέο με επικεφαλής την ACTA, 

Ελλάδα. 

 

 

Διακρατικό meeting στη Σαραγόσα, 
Φεβρουάριος  2019 

Πλατεία Πιλάρ, Σαραγόσα 



 

 

Επόμενα Βήματα 
Οι εταίροι θα επικεντρωθούν στα δύο παραδοτέα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και στην προετοιμασία για την 

ενδιάμεση διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο 

τον επόμενο Οκτώβριο, η οποία θα φιλοξενηθεί από το gsub. 

Το συνέδριο θα διατεθεί για να συμπέσει με την κανονική 

εξαμηνιαία συνάντηση του Metropolisnet με τα μέλη της 

αστικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και 

των παρόχων Job Brokerage σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Επικοινωνία                                             

 

Γι απερισσότερες πληροφορίες θα μας βρείτε στο :   

www.job-brokers.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Project Number: 2015-1-UK01-KA202-013713. 

 

Συντονιστής Οργανισμός    

 

www.dimitra.gr 

Contact info: euprojects@dimitra.gr 

 

Εταιρικό Σχήμα 

  
  

www.rinova.co.uk 

r.parkes@rinova.co.uk                                                      

www.gsub.de 

Dubravko.Grsic@gsub.de 

acta-edu.gr 

info@acta.edu.gr 

www.abif.at  

stark@abif.at  

 

 

  

www.mmclearningsolutions.com 

christiana@mmclearningsolutions.
com 

www.vinnumalastofnun.is 

soffia@vmst.is 

www.folkuniversitetet.se 

ali.rashidi@folkuniversitetet.se    

www.camarazaragoza.com 

enasarre@camarazaragoza.co
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