Έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα παξέρεη κηα πιαηθόξκα
ελεκέξσζεο γηα όιεο ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην Δήκν θαη ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο εηδηθώλ θίιηξσλ
ηαμηλόκεζεο πιεξνθνξηώλ (ζε γεσγξαθηθό επίπεδν Δήκνπ ή/ θαη
Πεξηθέξεηαο, επίπεδν κόξθσζεο, επίπεδν δεμηνηήησλ θιπ).
Σηόρνο είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηνλ Δήκν Μεγαξέσλ άκεζεο
πξόζβαζεο ζε κηα θαζεκεξηλά επηθαηξνπνηνύκελε βάζε δεδνκέλσλ κε
αγγειίεο εξγαζίαο, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήκαηα πνιηηώλ πνπ
αλαδεηνύλ
εξγαζία.
Αληίζηνηρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε γξαθεία επξέζεσο
εξγαζίαο θαη εηαηξείεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο
ζύδεπμεο
βηνγξαθηθώλ
θαη
αγγειηώλ
εξγαζίαο.
Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, ν Δήκνο Μεγαξέσλ πξνρώξεζε ζηελ
εγθαηάζηαζε κηαο θαηλνηόκνπ ζπλδξνκεηηθήο δηαδηθηπαθήο Υπεξεζίαο
Ελεκέξσζεο
Αλέξγσλ.
Η ζπλδξνκεηηθή Υπεξεζία Ελεκέξσζεο Αλέξγσλ ζα απνηειεί ζπλεπώο, κηα
νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή ππεξεζία παξνρήο, ζε εηήζηα βάζε, γξήγνξεο,
εύθνιεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ελεκέξσζεο, γηα ηηο δεκνζηεπκέλεο ζε έληππα
θαη ειεθηξνληθά κέζα ζέζεηο εξγαζίαο, ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηεο πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο (ή θαη όιεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο). Οη παξερόκελεο πιεξνθνξίεο
ζα αθνξνύλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα,
πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΕΔ, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη πξνγξάκκαηα
επηηαγήο θαηάξηηζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (vouchers).
Τελ ππεξεζία απηή, ζε κνξθή ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο, ηελ δηαρεηξίδνληαη
νη ππάιιεινη, ηεο Δηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο,
Απαζρόιεζεο, Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ, ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Δήκνπ
Μεγαξέσλ θαηόπηλ θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο.
Σηόρνο είλαη ε αλάπηπμε επαθώλ θαη ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κε θνξείο
εθπξνζώπεζεο ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ν ζηόρνο ηεο ελ ιόγσ ελέξγεηαο δελ είλαη ε
ππνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκόζησλ Υπεξεζηώλ Απαζρόιεζεο
(ΟΑΕΔ), αιιά θπξίσο:
 ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
αλαγθαηόηεηα Αληηκεηώπηζεο ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή/ Δήκν θαη ηελ
ύπαξμε ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθήο όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ θαη εηδηθνηήησλ
 ε επαθή ηνπ θόζκνπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε απηή ησλ αλέξγσλ κέζα από ηε
ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. εκεξίδεο)”

Επίζεο ζηνλ Άμνλα Γ’ ηνπ Oδεγνύ γηα ηα Κ.Κ. πξνβιέπεηαη ε “Παξνρή
Υπεξεζηώλ πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ζα
δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ σθεινπκέλσλ.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο:
 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ππεξεζίεο
Επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θ.α.
 Πξνγξάκκαηα γηα ζπλδξνκή ζηε δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα λένπο, π.ρ.
επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο γηα εθήβνπο...”
Σηελ νπζία κέζα από ηελ ιπηνπξγία ηεο εθαξκνγήο απηήο δεκηνπξγείηαη κηα
θαηλνύξηα Δνκή ππνδνρήο, θαηαγξαθήο θαη δηαζύλδεζεο αλέξγσλ θαη ζα
ιεηηνπξγεί ζαλ έλα “ΚΕΠ Αλεξγίαο” κε παξάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αλέξγσλ
ζηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, δηαζθαιίδνληαο αλάκεζα
ζηα άιια θαη ηηο εμήο δπλαηόηεηεο:
.
 Γξήγνξεο θαη εύθνιεο αλαδήηεζεο.
 Καζεκεξηλήο θαη αδηάιεηπηεο ελεκέξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ
 Απηόκαηνπ ζπλδπαζκνύ δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ αλέξγνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο
 Εθηύπσζεο πίλαθα κε αγγειίεο/ πξνθεξύμεηο
 Ηιεθηξνληθήο απνζηνιήο (e-mail) πίλαθα κε αγγειίεο/
πξνθεξύμεηο ζηνπο αλέξγνπο

