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Απασχόληση και κινητικότητα

Δεξιότητες 21ου αιώνα – Κινητικότητα ταλέντων 



Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα





Δεξιότητες



Κριτική & Δημιουργική σκέψη



Συνεργασία





Τι βλέπεις ;

Είσαι σίγουρος ότι ο 
άλλος «βλέπει» το ίδιο ;

Επικοινωνία



Μήπως δε φταίει ο άλλος που δε καταλαβαίνεις τι του λες ?



Δεξιότητες



Εξοικείωση
με την τεχνολογία



Διαχείριση της πληροφορίας



Δεξιότητες



Πρωτοβουλία 
Αυτοκαθοδήγηση



Παραγωγικότητα

Μιλάμε έχω λιώσει στη δουλειά σήμερα



Δεν πληρωνόμαστε 
για την ώρα που δουλεύουμε.. 

Πληρωνόμαστε για την 

αξία που δίνουμε

στην ώρα που δουλεύουμε ! 



Ευθύνη 



Ηγεσία
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Αναπαραγωγή

Ηγεσία



Προσαρμοστικότητα-Ευελιξία







Κινητικότητα ταλέντων
Mobility Talent

Οφέλη κινητικότητας ταλέντων για εργαζομένους & εταιρίες 



Talent Mobility σημαίνει 

να κάνεις τα βασικά ταλέντα της εταιρίας διαθέσιμα

για τις κρισιμότερες πρωτοβουλίες της εταιρίας

λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη 

και τα ενδιαφέροντα εξέλιξης των εργαζομένων 

Δημιουργεί τα εξής οφέλη :



78% των εργαζομένων θα παρέμεναν στην εταιρία τους αν ήξερα 
το μονοπάτι της καριέρας τους σε αυτήν 

Οι εργαζόμενοι θέλουν καριέρες όχι δουλειές 

Οι εργαζόμενοι είναι ανοιχτοί σε «πλάγιες» μετακινήσεις αν αυτές 
του βοηθούν να εκπληρώσουν το σκοπό τους 

για μια καριέρα με νόημα

Δημιουργώντας μονοπάτια καριέρας εντός της εταιρίας
οι εταιρίες εκπληρώνουν το πάθος των εργαζομένων 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα τους στόχους τους

Δημιουργεί ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα 
μονοπάτια καριέρας



41% των εργαζομένων θα επέλεγε μια «πλάγια» μετακίνηση αν 
αυτή οδηγούσε σε μια νέα ευκαιρία καριέρας 

27% των εταιριών έχουν δημιουργήσει αυτές τις «πλάγιες» 
ευκαιρίες για τους εργαζόμενους τους

Οι εργαζόμενοι θέλουν & απαιτούν 
περισσότερες επιλογές καριέρας

Δημιουργώντας ευκαιρίες 360ο εντός της εταιρίας αυξάνεται η 
αφοσίωση και η πίστη των εργαζομένων σε αυτή και έτσι 

εργαζόμενοι και εταιρία επωφελούνται των κερδών

Διευκολύνει την 360ο επιλογή καριέρας

Αν δεν τις βρουν στην εταιρία τους
θα τις βρουν σε κάποια άλλη



Οι επιτυχημένοι οργανισμοί προωθούν τους νεαρούς ηγέτες 
συνεχώς επιτρέποντας του να μάθουν στην πράξη

Στη σημερινή εποχή υπάρχει έλλειμμα ηγετών

Και αυτοί που θέλουν να ηγηθούν δεν έχουν απαραίτητα 
όλες τις δεξιότητες για να το κάνουν με επιτυχία

Η κινητικότητα εντός της εταιρίας επιτρέπει την ανάπτυξη 
στρατηγικών μάνατζμεντ , ικανοτήτων ηγεσίας 

και διευρύνει τις ικανότητες επικοινωνίας

Παρέχει ανάπτυξη ηγετών



Οι οργανισμοί που «υπερ-επενδύουν» 
στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού τους 

βλέπουν το ποσοστό διατηρησιμότητας του προσωπικού τους 
να αυξάνει  

Η πλάγια, κάθετη και κυκλική μετακίνηση του προσωπικού σας 
εντός της εταιρίας βελτιώνει τις δεξιότητες και την ευελιξία τους

Αυτό συνεπακόλουθα κάνει την εταιρία περισσότερο 
ευέλικτη και ευπροσάρμοστη στις προκλήσεις

Παρέχει διαρκής εκπαίδευση



Ο επόμενος superstar της ομάδας δε χρειάζεται να έρθει από έξω 
, μπορεί να βρίσκεται ήδη εντός εταιρίας

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία έχει στη διάθεση της 
το κατάλληλο άτομο, στην κατάλληλη στιγμή 
και στην κατάλληλη θέση ακόμη πιο γρήγορα

Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο δημιουργίας 
δυνατής ομάδας 



"Η παγκόσμια οικονομία δε σε πληρώνει πλέον για αυτά που ξέρεις. 
Η Google ξέρει τα πάντα. 

Η παγκόσμια οικονομία σε πληρώνει για το τι μπορείς να κάνεις με 
αυτά που ξέρεις" 

Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του Οργανισμού για την Οικονομική συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD)



Το 
αρχικό 

απαραίτητο
συστατικό 

της 
επιτυχίας !!!!!





Ερωτήσεις ;



@apiron

#apiron

Βοήθησε στη διάδοση της πληροφορίας !!!

apiron



www.apiron.gr

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !


