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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΕΡΓΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΤΚΟΛΟΣΕΡΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ
Ο Διμοσ Μεγαρζων προςφζρει μια πρωτοποριακι διαδικτυακι υπθρεςία θ οποία ζχει ωσ
ςτόχο τθν άμεςθ και εξατομικευμζνθ ενθμζρωςθ των άνεργων δθμοτϊν και κατοίκων του,
μζςω τθσ γνωςτοποίθςθσ ςε αυτοφσ κάκε δθμοςιευμζνθσ αγγελίασ (ςε οποιονδιποτε
τομζα), για κζςθ εργαςίασ ςτο Διμο Μεγαρζων και ςε ολόκλθρθ τθν Αττικι.
Βαςικό ςτοιχείο του ςυςτιματοσ είναι θ αυτόματθ ςφηευξθ τθσ κζςθσ εργαςίασ που
ανακοινϊνεται ςε ζντυπα (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά) και ιςτοςελίδεσ με τισ
δεξιότθτεσ/ςπουδζσ/ προχπθρεςία του κάκε ενδιαφερομζνου ανζργου και θ αυτόματθ
ενθμζρωςι του.
Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου Μεγαρζων, για τθν ενίςχυςθ τθσ
επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ των άνεργων δθμοτϊν, οι υπθρεςίεσ του διμου , μζςω τθσ
πλατφόρμασ VolSystem, εξαςφαλίηουν τθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ αναηιτθςθ
εργαςίασ, με οικονομία χρόνου των ενδιαφερομζνων και φυςικά , χωρίσ κανζνα οικονομικό
κόςτοσ για αυτοφσ.
Τα πλεονεκτιματα που προςφζρει το ςφςτθμα είναι περιλθπτικά:
1.

Εκμθδζνιςθ του χρόνου αναηιτθςθσ νζων αγγελιϊν από τον ενδιαφερόμενο
δθμότθ ι κάτοικο, εφόςον αυτι γίνεται πλζον από το ςφςτθμα. Η βάςθ δεδομζνων
που διακζτει το πλθροφοριακό ςφςτθμα ενθμερϊνεται κακθμερινά με όλεσ τισ
αγγελίεσ εργαςίασ ιδιωτικοφ τομζα, δθμοςίου τομζα, ΟΑΕΔ κ.λπ.
2. Παράκαμψθ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ και αποςτολισ ςτοιχείων επικοινωνίασ για
τον εκάςτοτε εργοδότθ, κακϊσ κάκε αγγελία περιλαμβάνει τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ, τα οποία γνωςτοποιοφνται αυτόματα και εξατομικευμζνα ςτον κάκε
άνεργο κατά τθν ενθμζρωςθ των αγγελιϊν οι οποίεσ τον ενδιαφζρουν(με
θλεκτρονικό μινυμα )
3. Ενθμζρωςι όλων των ανζργων, ακόμα κι αυτϊν που δε μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν κοινωνικά δίκτυα, για όλεσ τισ αγγελίεσ οι οποίεσ τουσ
ενδιαφζρουν (αντίςτοιχεσ τθσ ειδικότθτασ και των ενδιαφερόντων τουσ) χωρίσ τθν
πικανότθτα παράλθψθσ κάποιασ αγγελίασ

4. Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ζργου μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τα οποία
μποροφν να εξάγουν οι διαχειριςτζσ για τθν ενθμζρωςι τουσ αναφορικά με τισ
τάςεισ και ελλείψεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ του Διμου, παρουςιάηοντασ
κζςεισ/επαγγζλματα με αυξθμζνθ/μειωμζνθ ηιτθςθ
Μια ακόμθ καινοτομία του ςυςτιματοσ VolSystem είναι θ ςφνδεςι του με τθν τοπικι
επιχειρθματικότθτα. Μζςω τθσ πλατφόρμασ
αναδεικνφεται επίςθσ,
θ τοπικι
επιχειρθματικότθτα εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ τοπικϊν αγγελιϊν για
κάκε Διμο οι οποίεσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον λόγω τθν γεωγραφικισ τουσ εγγφτθτασ.
Απευκυνόμενοι ςτο διμο, οι επιχειρθματίεσ μποροφν να καταχωροφν απευκείασ αγγελίεσ,
για τισ κζςεισ εργαςίασ που προςφζρει θ επιχείρθςι τουσ.
Μζςω των παραπάνω πλεονεκτθμάτων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, που λειτουργεί
ςτο Διμο Μεγαρζων , θ υπθρεςία εφρεςθσ εργαςίασ ςτουσ δθμότεσ απλουςτεφεται και
κακίςταται άμεςθ , αποτελεςματικι και εξατομικευμζνθ.

Επιζκεθθείηε ηο Κέντρο Κοινότητας τοσ Δήμοσ Μεγαρέων με ηο βιογραθικό ζας
ζημείωμα, Δεσηέρα - Παραζκεσή 08:00-13:00.
Ο αρμόδιος σπάλληλος θα καηατωρήζει ηα ζηοιτεία ζας και θα ζας ενημερώνει για
νέες εσκαιρίες εργαζίας ζτεηικές με ηην ειδικόηηηα και ηην προϋπηρεζία ζας.
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Κένηρο Κοινόηηηας Δήμοσ Μεγαρέων
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