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randstad intelligence series 
for candidates.

engineering job profiles 
that are in high demand.

spotlight on the current needs 
of the greek market @engineering.

μαρία σταυράκη, team leader engineering 

έλενα βλάχου, senior consultant engineering
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εισηγητές.

μαρία σταυράκη

team leader. 

έλενα βλάχου 

senior consultant.



κλάδοι & ειδικότητες

αγοράς.



κλάδοι & ειδικότητες 
ορόσημα 2021.

© Randstad 2021 | 5

μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ
αύξηση ζήτησης ηλεκτρολόγων μηχανικών.

ανάκαμψη κατασκευαστικού κλάδου
brain gain μηχανικών από το εξωτερικό.

εκσυγχρονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
αναδιαμόρφωση κλάδου, αναζήτηση στελεχών με 
καινοτόμες ιδέες και τεχνογνωσία.



κλάδοι & ειδικότητες
τάσεις κλάδων.
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κλάδοι & ειδικότητες
τάσεις ειδικοτήτων.
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υψηλόβαθμες θέσεις. 
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#executive search για C-level επαγγελματίες 
σε όλους τους κλάδους

● director of engineering
● construction/site/project manager
● logistics manager
● plant manager
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πώς & τί αναζητούν

οι εργοδότες.



career fairs

συστάσεις

word of mouth

εταιρείες 
στελέχωσης

site ευρέσεως 
εργασίας

πώς;
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επαγγελματικά 
ψηφιακά δίκτυα

κοινωνικά
ψηφιακά δίκτυα



αποδεδειγμένη 
εμπειρία στον κλάδο

διοικητικές & 
επικοινωνιακές 
δυνατότητες

ακαδημαϊκό - τεχνικό 
υπόβαθρο

εξειδικευμένη γνώση/
εργασιακή τεχνογνωσία

τί;
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το παιχνίδι της 
αναζήτησης 

κανόνες & όροι.



βήμα - βήμα.

οργάνωσε το κατάλληλο πλαίσιο

●προετοιμασία για τα στάδια οργανωμένης

επαγγελματικής αναζήτησης

αξιοποίηση χρόνου

●70% δικτύωση  

●20% οργάνωση 

●10% αιτήσεις 

●αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου

δημιούργησε το βιογραφικό σου / επαγγελματική σελίδα

● προσωποιημένο και προσαρμοσμένο βιογραφικό

● στοχευμένος και περιεκτικός λόγος, ειλικρίνεια και 

σαφήνεια

αξιοποίηση καναλιών

●αγγελίες

●κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση

●εταιρείες στελέχωσης

●νέες επαφές

προετοιμασία συνέντευξης

●Κάνε μια προετοιμασία

●Να είσαι συνεπής

●Κάνε μία καλή αρχή

●Κράτα μία επαγγελματική στάση

●Να έχεις αυτοπεποίθηση και όχι αλαζονεία

●Κάνε ερωτήσεις

σημεία εστίασης

●κλάδοι και εταιρείες 

ενδιαφέροντος

●επιθυμητή λίστα 

θέσεων εργασίας

●ρεαλιστικές προσδοκίες 

●τελικός στόχος
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κάνε ένα διάλειμμα.
διέκοψε & επέστρεψε.

• η διαδικασία εύρεσης εργασίας είναι μια 
δουλειά πλήρους απασχόλησης από μόνη 
της. Έχει αρκετά “πάνω” και “κάτω”, 
αγωνία και περιόδους απόλυτης ησυχίας & 
αναμονής.

• βοηθάει ιδιαίτερα η οργάνωση, ένα 
πρόγραμμα, μια ρουτίνα και η ανάπτυξη 
της γνωστής σε όλους μας δεξιότητας του 
resilience - ανθεκτικότητα.

• να είσαι ειλικρινής και να μην φοβηθείς να 
παραδεχτείς προκλήσεις και δυσκολίες που 
αντιμετώπισες.
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γιατί να εμπιστευτείς

την randstad;



επιτυχημένη διαδικασία στελέχωσης.

ανάθεση έργου 
από εταιρεία

αναζήτηση 
υποψηφίων R αξιολόγηση

αξιολόγηση 
εταιρείας

feedback υποψηφίου-
εταιρείας

πρόταση 
συνεργασίας
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“γεφύρωση της απόστασης” μεταξύ
εταιρείας & υποψήφιου.
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δίπλα σας σε όλα τα βήματα 

δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία.
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thank you!




