Διάλογος – Κέντρο Διασύνδεσης Σπουδών και Εργασίας
Ελλάδας-Γερμανίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και αποτελούν τις
βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε, οι οποίες βεβαίως μπορούν να
προσαρμοσθούν στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Υπηρεσίες

Επιμέρους εργασίες

Αμοιβή
(χωρίς ΦΠΑ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Έρευνα για
εργασία
(σε 1-2 πόλεις και έως
10 επιχειρήσεις)

1. Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται :
- καταγραφή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου
- παροχή πληροφοριών, συμβουλών και
κατευθύνσεων σχετικά με τις δυνατότητες, τις
προοπτικές και τις εναλλακτικές επιλογές που
υπάρχουν
- συζήτηση και κατάληξη σε πλάνο συνεργασίας

€300

2. Έρευνα για μία ειδικότητα :
- καταγραφή υπαρχουσών θέσεων, προϋποθέσεων,
αρμοδιοτήτων, προθεσμιών κλπ
- καταγραφή φιλοσοφίας, αξιοπιστίας, ιστορικού,
προσδοκιών, προϊόντων κλπ, κλπ των
ενδιαφερομένων επιχειρήσεων

3. Στη δεύτερη συνάντηση πραγματοποιείται :
- παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων
- ανάλυση των αποτελεσμάτων

Συγγραφή
Βιογραφικού
(3 εκδόσεις)

Βελτίωση
Βιογραφικού
(2 εκδόσεις)

Συγγραφή
συνοδευτικής
επιστολής
(για μίαεπιχείρηση)

Περιλαμβάνει :
- συζήτηση για καταγραφή των επαγγελματικών
προσδοκιών και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του
ενδιαφερόμενου
- συγγραφή του βιογραφικού στα ελληνικά, γερμανικά
ή αγγλικά και έλεγχός του από τον ενδιαφερόμενο
Περιλαμβάνει :
- βελτίωση του υπάρχοντος βιογραφικού στα Ελληνικά
- συγγραφήσε
μια
άλλη
γλώσσα
(Αγγλικά/Γερμανικάσε Europass)
Η συγγραφή της γίνεται με βάση :
- έρευνα για την επιχείρηση, για τα διευθυντικά
στελέχη της, για τα επιτεύγματά της, για το γιατί
αξίζει να εργασθεί κάποιος σε αυτήν κλπ, κλπ
- τα δεδομένα τουενδιαφερόμενου, το τι έχει κάνει
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€120

€60

€60
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καιτι προσωπικότητα είναικλπ, κλπ

Προετοιμασία
συνέντευξης

Περιλαμβάνει :
- καταγραφή δεδομένων ενδιαφερόμενου
- καταγραφή δεδομένων επιχείρησης
- καθοδήγηση και παροχή σεναρίων
ερωτοαπαντήσεων

Επικοινωνία με
επιχείρηση (μία ή

Περιλαμβάνει :
- όλες τις ενέργειες
προφορικής

περισσότερες)

επικοινωνίας

€60

γραπτής

ή

€25 ανά ώρα

Έρευνα για Εργασία
•

Η σχετική έρευνα θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και με βάση τα στοιχεία που θα μας
δοθούν

•

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αξιολογήσει ο ίδιος τα αποτελέσματα της έρευνας και να
αποφασίσει με βάση τις προτάσεις μας, σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις θα επιλέξει για
να υποβάλλει ο ίδιος αιτήσεις

•

Όλα ταδικαιολογητικά (ακόμα και αυτά σε ηλεκτρονική μορφή) που θα συνταχθούν ή θα
συγκεντρωθούν, θα πρέπει να ελεγχθούν από τον ενδιαφερόμενο

•

Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την επιτυχή πρόσληψη του ενδιαφερόμενου σε κάποια από
τις προτεινόμενες επιχειρήσεις

• Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα καταβάλλεται το σύνολο της συμφωνηθείσας
αμοιβής

Σύνταξη ή Βελτίωση Βιογραφικών
•

Το συνταχθέν βιογραφικό ή η βελτίωση αυτού, θα γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση
τα στοιχεία/δεδομένα που θα μας δοθούν

•

Ωστόσο η εταιρεία μας, δεν μπορεί να δεσμευτεί και να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση της
όλης διαδικασίας πρόσληψης του ενδιαφερόμενου

•

Όλα τα έγγραφα (ακόμα και το ηλεκτρονικό υλικό) που θα συνταχθούν, θα πρέπει να
ελεγχθούν από τον ενδιαφερόμενο

•

Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα δίνεται το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής
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Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
•

Η σύνταξη της επιστολής θα γίνει, αφού προηγηθεί μία λεπτομερής έρευνα σχετικά με την
επιχείρηση που μας ενδιαφέρει, τους στόχους και τη στρατηγική της, τα προϊόντα και τις
αγορές που απευθύνεται κλπ, κλπ

•

Θα βασισθεί επίσης στα προσωπικά στοιχεία και τις επιδιώξεις του ενδιαφερόμενου, με
σκοπό να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη θέση, ως την
καλύτερη δυνατή για την επιχείρηση

•

Ωστόσο η εταιρεία μας, δεν μπορεί να δεσμευτεί και να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση της
όλης διαδικασίας πρόσληψης του ενδιαφερόμενου

•

Η επιστολή θα πρέπει να ελεγχθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και θα την
υπογράψει

•

Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα καταβάλλεται το σύνολο της συμφωνηθείσας
αμοιβής

Προετοιμασία για συνέντευξη
•

Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα, τόσο για την επιχείρηση που μας
ενδιαφέρει, όσο και για τη θέση εργασίας

•

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα προετοιμασθεί πάνω σε διάφορα σενάρια
ερωτοαπαντήσεων

•

Θα δοθούν όλες οι δυνατές κατευθύνσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν πλήρως οι βασικές
πτυχές μίας συνέντευξης

•

Εκτελώντας διεξοδικά το roleplaying, ο ενδιαφερόμενος αποκτά την άνεση, η οποία
απαιτείται για τη συγκεκριμένη περίσταση

•

Ωστόσο η εταιρεία μας, δεν μπορεί να δεσμευτεί και να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση της
όλης διαδικασίας, για την πρόσληψη του ενδιαφερόμενου

•

Κατά την ανάθεση των εργασιών, θα καταβάλλεται το σύνολο της συμφωνηθείσας
αμοιβής

Επικοινωνία με επιχείρηση
•

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να ετοιμάσει, αλλά και να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο,
πάνω σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας γραπτής ή προφορικής με την επιχείρηση, τις
οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος

•

Η αμοιβή της συγκεκριμένης υπηρεσίας υπολογίζεται ανά ώρα
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