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Ο Χρήστος σε αναζήτηση μιας νέας ευκαιρίας 

 

 

Αρμοδιότητα Cedefop: 3.1 Διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης ευκαιριών 

Η Διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης ευκαιριών πληροφόρησης περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό των πληροφοριών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας, δηλαδή τις ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών και των χρηστών των 

υπηρεσιών, την απόκτηση και προετοιμασία πληροφοριακού υλικού, την ταξινόμηση και 

αποθήκευση του υλικού και την αναθεώρηση και ενημέρωση των πληροφοριών. 

Ικανότητες DigComp:  

Τομέας δεξιοτήτων 1: Πληροφορική και Αλφαβητισμός Δεδομένων 

Τομέας δεξιοτήτων 2: Επικοινωνία και συνεργασία 

 

 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική και 

την καθοδήγηση (IAG), οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες, την 

αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Η μελέτη περίπτωσης αφορά τον Χρήστος, έναν 

Έλληνα μηχανικό που εργάζεται στην Ολλανδία. Ο Χρήστος θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, 

αλλά οι ευκαιρίες που προσφέρονται εκεί είναι κατώτερες. Μαζί με την Ιωάννα, 

επαγγελματία επαγγελματικού προσανατολισμού, διερευνούν τις δυνατότητες του Χρήστου 

να βρει μια απομακρυσμένη εργασία χρησιμοποιώντας το LinkedIn. 
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Υπηρεσίες πληροφόρησης ευκαιριών, απομακρυσμένη εργασία, ανάπτυξη καριέρας. 

 

 

Χρήστος: ένας 38χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός που κατάφερε να κάνει σπουδαία καριέρα 

στο εξωτερικό και τώρα θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ωστόσο, οι ευκαιρίες που έχει 

εκεί δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτές που προσφέρονται στο εξωτερικό και πρέπει να 

βρει μια λύση για να εργάζεται εξ αποστάσεως. 

Ιωάννα: μια 32χρονη παραδοσιακή επαγγελματίας που πρέπει να εξερευνήσει τις ψηφιακές 

λύσεις που προσφέρονται για να εντοπίσει ευκαιρίες για τους δικαιούχους της. Βρίσκεται 

στην Ελλάδα και η μέχρι τώρα εμπειρία της περιλαμβάνει τη συνεργασία με άτομα που 

βρίσκονται στην Ελλάδα και προσπαθούν να βρουν εργασία σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι 

εξοικειωμένη με τη διερεύνηση ευκαιριών στο εξωτερικό, έχει χρησιμοποιήσει μόνο κάποιες 

ελληνικές πλατφόρμες απασχόλησης. 

 

 

Ιστορικό: Η πανδημία COVID-19 και η ξαφνική ανάγκη για τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους 

να αρχίσουν να εργάζονται από το σπίτι είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ατόμων που εργάζονται 

εξ αποστάσεως από 5% σε 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξ αποστάσεως εργασία θα αποτελεί 

χαρακτηριστικό των μελλοντικών αγορών εργασίας ακόμη και μετά την περίοδο της πανδημίας και 

εκτιμάται ότι τα ποσοστά τηλεργασίας θα συνεχίσουν να αυξάνονται, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη 

της τηλεργασίας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της (π.χ. 

ευελιξία εργασίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μείωση του χρόνου και 

του κόστους μετακίνησης, προσέλκυση και διατήρηση αξιόλογων εργαζομένων, επιχειρησιακή 

συνέχεια, μείωση του πάγιου και λειτουργικού κόστους, αυξημένη πρόσβαση στην εργασία για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού, μείωση της κυκλοφορίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.λπ.) Βάσει 

σχετικών ερευνών, η τηλεργασία φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί ορισμένους ειδικούς να πιστεύουν ότι η παροχή 

Λέξεις κλειδιά 

 

Βασικοί χαρακτήρες  

 

Η ιστορία της μελέτης περίπτωσης 

 



 

ευελιξίας στους εργαζομένους όσον αφορά το χώρο εργασίας τους μπορεί να είναι εξαιρετικά 

επωφελής για τις επιχειρήσεις μετά την πανδημία. 

Η ιστορία του Χρήστου: Ο Χρήστος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός1 , με ειδίκευση στην κατασκευή 

διαδικτυακών και φορητών πλατφορμών. Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε ως τεχνικός 

πληροφορικής2 . Ο Χρήστος άρχισε να αναζητά ενεργά νέες ευκαιρίες καριέρας το 2013, όταν η 

εταιρεία πληροφορικής στην οποία εργαζόταν σταμάτησε να τον πληρώνει εγκαίρως λόγω της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Αρκετοί από τους γνωστούς του είχαν ήδη φύγει στο εξωτερικό και 

παρόλο που θα προτιμούσε να μείνει στην Ελλάδα, βρήκε δουλειά στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας το 

2014. Άρχισε να εργάζεται ως junior developer, όπου μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό στο οποίο 

ειδικεύεται. Προχώρησε πολύ καλά και έφτασε στο επίπεδο του senior developer, διαχειριζόμενος 

μια ομάδα ανάπτυξης και δουλεύοντας σε έργα υψηλών απαιτήσεων. 

Ωστόσο, είχε πάντα στο μυαλό του να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς ήταν πολύ δεμένος με την 

οικογένειά του και ήθελε να είναι κοντά τους. Η οικογένειά του ζούσε στη Σαντορίνη, ένα νησί που 

βρίσκεται στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Δυστυχώς, η Σαντορίνη δεν προσέφερε μεγάλες ευκαιρίες 

καριέρας σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα. Επιπλέον, ακόμη και αν έβρισκε 

μια δουλειά στην Αθήνα που να ήταν αντάξια των προσόντων του, ο μισθός που θα λάμβανε δεν θα 

μπορούσε να συγκριθεί με αυτόν που καταβαλλόταν στην Ολλανδία. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του κορωνοϊού, αρκετές εταιρείες, ιδίως στον τομέα της 

πληροφορικής, άρχισαν να προσφέρουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας για εργασία από απόσταση. Ο 

Χρήστος αποφάσισε ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να αναζητήσει μια θέση 

εργασίας εξ αποστάσεως. Μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να εργάζεται δίπλα στη θάλασσα, 

στην αυλή του στην Ελλάδα, δίπλα στην οικογένεια και τους παιδικούς του φίλους. Για το λόγο αυτό, 

                                                      
1 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Ελλάδα είναι οι 
μηχανικοί που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες αιχμής, έχοντας ως ρόλο το σχεδιασμό και την κατασκευή 
δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, για 
την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση, την επεξεργασία, τον έλεγχο και τη χρήση της 
ενέργειας και της πληροφορίας. Το έργο τους περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας, την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικών υλικών, της ηλεκτρονικής και 
της μικροηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, του αυτόματου ελέγχου (ρομποτική) και των συστημάτων 
επεξεργασίας πληροφοριών. Στην περίπτωση των μηχανικών πληροφορικής, εργάζονται σε συστήματα και 
δίκτυα υπολογιστών, τεχνολογία λογισμικού και βάσεις δεδομένων. Οργανώνουν επίσης συστήματα 
διαχείρισης με τη βοήθεια υπολογιστών και μελετούν βιοϊατρικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής και της 
τεχνολογίας πληροφοριών. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ονομάζονται στην Ελλάδα ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. 
2 Ο τεχνικός πληροφορικής δεν είναι μια θέση εργασίας που ταιριάζει στα προσόντα των αποφοίτων τμημάτων 
ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ήταν ένας συμβιβασμός για τον Χρήστο να δεχτεί μια τέτοια δουλειά. 



 

επικοινώνησε με το γραφείο ευρέσεως εργασίας στο οποίο εργάζεται η Ιωάννα για να τον βοηθήσει 

να βρει μια απομακρυσμένη εργασία στο εξωτερικό. 

Η αντίδραση της Ιωάννας στις ανάγκες του Χρήστου: Μετά τη συνάντηση με τον Χρήστο και την 

εξέταση του βιογραφικού του σημειώματος, η Ιωάννα βρήκε αρκετά δύσκολο να βρει δουλειά για 

ένα άτομο με τόσο υψηλά προσόντα. Οι παραδοσιακές οδοί αναζήτησης καριέρας, όπως οι ιστότοποι 

με τις κενές θέσεις εργασίας στη χώρα, δεν προσέφεραν απομακρυσμένες ευκαιρίες κατάλληλες για 

τα προσόντα του Χρήστου. 

Η Ιωάννα αποφάσισε να δοκιμάσει κάποιες διεθνείς ιστοσελίδες απασχόλησης. Εξερεύνησε τις 

ιστοσελίδες FlexJobs, WeWorkRemotely και αρκετές άλλες, μόνο που σύντομα συνειδητοποίησε ότι 

απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να αναδειχθούν αποτελεσματικά τα προσόντα μέσω ενός online 

βιογραφικού σημειώματος, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αρκετές από αυτές τις ιστοσελίδες 

απαιτούσαν από τον αναζητούντα εργασία να πληρώσει συνδρομή. Αποφάσισε να δοκιμάσει με το 

LinkedIn3 , δεδομένου ότι ο Χρήστος είχε ήδη λογαριασμό. Το LinkedIn είναι μια διαδικτυακή 

υπηρεσία που προσανατολίζεται στις επιχειρήσεις και την απασχόληση και λειτουργεί μέσω 

ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται κυρίως για 

επαγγελματική δικτύωση και ανάπτυξη καριέρας και επιτρέπει στους αναζητούντες εργασία να 

δημοσιεύουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και στους εργοδότες να δημοσιεύουν θέσεις εργασίας. 

Η Ιωάννα έλεγξε τις πληροφορίες που ο Χρήστος είχε ήδη διαθέσιμες μέσω του λογαριασμού του στο 

LinkedIn. Είχε ήδη περιγράψει λεπτομερώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του υπόβαθρο- 

ωστόσο, δεν είχε αναγράψει σχετικές δεξιότητες. Ζήτησε από τον Χρήστο να συμμετάσχει σε κάποια 

τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων4 για να αποδείξει την ικανότητά του να αποδίδει σε ορισμένους 

συγκεκριμένους τομείς στους οποίους ενδιαφερόταν να βρει εργασία. Ο Χρήστος ξεπέρασε αρκετές 

αξιολογήσεις τεχνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, προσθέτοντας αρκετά σήματα δεξιοτήτων 

στο προφίλ του. 

Η Ιωάννα έκανε επίσης μια μικρή έρευνα για εταιρείες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον 

Χρήστο. Αυτές περιλάμβαναν κυρίως μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής. 

Ενθάρρυνε τον Χρήστο να τις ακολουθήσει και να αλληλεπιδράσει μαζί τους με διάφορους πιθανούς 

τρόπους, όπως σχολιάζοντας αναρτήσεις ή κοινοποιώντας τις αναρτήσεις τους. Είπε επίσης στον 

                                                      
3 Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες καριέρας και 
επιχειρήσεων για να συνδέονται μεταξύ τους. Από το 2020, πάνω από 722 εκατομμύρια επαγγελματίες 
χρησιμοποιούν το LinkedIn για να καλλιεργήσουν την καριέρα τους και τις επιχειρήσεις τους (Επίσημος 
ιστότοπος στον ακόλουθο σύνδεσμο). 
4 Η λειτουργία Αξιολογήσεις δεξιοτήτων του LinkedIn επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν τις γνώσεις τους 
σχετικά με τις δεξιότητες που έχουν προσθέσει στο προφίλ τους, συμπληρώνοντας αξιολογήσεις που αφορούν 
ειδικά αυτές τις δεξιότητες (δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο). 

https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a507663/linkedin-skill-assessments?lang=en


 

Χρήστο να αρχίσει να ακολουθεί ειδικούς και επαγγελματίες της πληροφορικής. Ετοίμασε ένα 

πρότυπο μήνυμα για τον Χρήστο και του ζήτησε να το στείλει σε άτομα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις 

στις εταιρείες στις οποίες θα ενδιαφερόταν να ενταχθεί. Ενθάρρυνε επίσης τον Χρήστο να αυξήσει τις 

διασυνδέσεις του προσθέτοντας άτομα από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν και στη συνέχεια να 

επεκτείνει τελικά το δίκτυό του. Ο Χρήστος ζήτησε από το δίκτυό του να τον βοηθήσει να αυξήσει τις 

διασυνδέσεις του. 

Ωστόσο, τίποτα δεν συνέβη. Για μερικούς μήνες, ο Χρήστος αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του 

στο LinkedIn διαβάζοντας άρθρα, σχολιάζοντας και κοινοποιώντας περιεχόμενο, χτίζοντας το δίκτυό 

του, χωρίς αποτέλεσμα. Ακόμα κι αν τελικά πήρε κάποιες απαντήσεις από μερικούς επαγγελματίες 

με τους οποίους ήρθε σε επαφή, δεν του έδωσαν καμία λύση στην εξεύρεση εργασίας με τον τρόπο 

που είχε στο μυαλό του. 

Ο Χρήστος έγινε ανυπόμονος και άρχισε να ανησυχεί ότι αυτή μπορεί να μην ήταν η ιδανική 

προσέγγιση για την αναζήτηση εργασίας εξ αποστάσεως. Η Ιωάννα είχε βρει 3-4 θέσεις εργασίας που 

ταίριαζαν στο προφίλ του Χρήστου και τον έβαλε να υποβάλει αίτηση. Μια εταιρεία επικοινώνησε 

απευθείας μαζί του μέσω του LinkedIn για συνέντευξη για μια θέση προγραμματιστή Android. Ο 

Χρήστος είχε μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού, αλλά οι εφαρμογές για κινητά δεν 

ήταν το δυνατό του σημείο. Προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του ότι μπορούσε να κάνει τη δουλειά. 

Εκείνοι προσπάθησαν επίσης να τον πείσουν ότι μπορούσε να την κάνει. Ωστόσο, δεν μπορούσε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, καθώς είχε πολύ βασικές γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού όπως 

η Kotlin για να διαπρέψει ως προγραμματιστής Android. Το να εγκαταλείψει τις διαδικτυακές 

εφαρμογές και να ξεκινήσει με εφαρμογές για κινητά θα σήμαινε ότι θα ξεκινούσε από την αρχή- ήταν 

μια μεγάλη στροφή γι' αυτόν, την οποία δεν ήταν πρόθυμος να κάνει σε αυτή την ηλικία. Πήρε τη 

συνέντευξή του και βρισκόταν στη διαδικασία ελέγχου του ιστορικού του, όταν επικοινώνησε μαζί 

τους για να τους ενημερώσει ότι η συνεργασία μαζί τους δεν θα ήταν συνετή και για τις δύο πλευρές. 

Έλαβε ένα απορριπτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε λίγες εβδομάδες. 

Μόλις η Ιωάννα έμαθε ότι ο Χρήστος απέρριψε τη θέση εργασίας, του έστειλε μήνυμα μέσω του 

LinkedIn: 

Ιωάννα: Γιατί απέρριψες τη θέση; Ήταν πολύ καλά αμειβόμενη και η εταιρεία είναι παρόμοια με αυτή 

που εργάζεσαι τώρα στην Ολλανδία... 

Χρήστος: Ιωάννα, εκτιμώ τις προσπάθειές σου, αλλά το να δεχτώ αυτή τη δουλειά θα σήμαινε ότι θα 

έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή. Δεν μπορώ να εγκαταλείψω μια ανώτερη θέση για μια κατώτερη, 

ακόμη και αν ο μηνιαίος μισθός είναι ο ίδιος. Πρέπει επίσης να σκεφτώ την καριέρα μου εκτός από 

την επιστροφή μου στην Ελλάδα. 



 

Η Ιωάννα ανησυχούσε επίσης ότι η προσέγγισή της στην υπόθεση του Χρήστου δεν θα οδηγούσε σε 

κανένα αποτέλεσμα. Είχαν περάσει ήδη 5 μήνες από την αρχική της επαφή με τον Χρήστο και είχαν 

φτάσει σε πολλά αδιέξοδα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας του LinkedIn. 

Συζήτησε το πρόβλημά της με τη συνάδελφό της Νίκη κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού 

διαλείμματος. 

Ιωάννα: Ανησυχώ πραγματικά για τον Χρήστο. Είναι ένα άτομο με πολύ υψηλά προσόντα και πρέπει 

να τον υποστηρίξω να βρει διαδρομές και ευκαιρίες και να προωθήσει τις δεξιότητές του και ίσως να 

ανοίξει δρόμους για νέες ευκαιρίες, προκειμένου να βρει μια δουλειά που να ταιριάζει στις υψηλού 

επιπέδου δεξιότητές του. Ωστόσο, ακόμη και αν βρω μια θέση εργασίας που φαίνεται κατάλληλη, 

υπάρχει πάντα κάτι που δεν εξελίσσεται καλά. 

Νίκη: Η εύρεση της ιδανικής ευκαιρίας απαιτεί χρόνο. Το να βρεις μια δουλειά όπως τη φαντάζεσαι 

χρειάζεται υπομονή. Ειδικά για ένα άτομο με τόσο υψηλά προσόντα όπως ο Χρήστος. Δώσε λίγο 

χρόνο, μην τα παρατάς. 

Τελικά, μετά από 7 μήνες προσπαθειών, η Ιωάννα κατάφερε να βρει μια ευκαιρία εργασίας που 

ταίριαζε απόλυτα τόσο στο προφίλ του όσο και στις ανάγκες του Χρήστου. Η Ιωάννα κανονίζει μια 

συνάντηση μαζί του στο LinkedIn: 

Ιωάννα: Βρήκα αυτή τη δουλειά που νομίζω ότι είναι ιδανική! Πρόκειται για μια θέση Senior Frontend 

Developer στην Τοσκάνη. 

Χρήστος: Ακούγεται καλή... πες μου περισσότερα γι' αυτήν... θέλουν κάποιον που να εργάζεται εξ 

αποστάσεως; 

Ιωάννα: Λένε ότι αν και θα προτιμούσαν κάποιον που εργάζεται πιο κοντά στην εταιρεία τους, η 

εργασία εξ αποστάσεως είναι μια επιλογή που εξετάζουν. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με τις 

δεξιότητές σας, αφού αναζητούν κάποιον με γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων-REST Services με Python 

ή Java. Επίσης, ο ιδανικός υποψήφιος για αυτούς θα εργάζεται από μια ζώνη ώρας με 1 έως 3 ώρες 

διαφορά, οπότε αυτό ταιριάζει και για εργασία από την Ελλάδα! 

Χρήστος: Αυτό ακούγεται υπέροχο! Θα μπορούσα επίσης να ταξιδεύω από καιρό σε καιρό στην 

Ιταλία, δεν είναι τόσο μεγάλο ταξίδι!! 

Ο Χρήστος ήταν ενθουσιασμένος! Έκανε αίτηση για τη θέση εργασίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ιωάννα. Πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ αξιολόγησης και τις 

συνεντεύξεις και πήρε εύκολα τη δουλειά. Επέστρεψε στην Ελλάδα, επιτέλους κοντά στα αγαπημένα 



 

του πρόσωπα. Ήρθε επίσης σε επαφή με την κοινότητα ψηφιακών νομάδων στη Σαντορίνη5 και 

γνώρισε τον διαθέσιμο κόμβο συνεργασίας εκεί, ενώ μπορούσε επίσης να εργαστεί σε καφετέριες με 

wifi σε όλο το νησί ή ακόμα και σε μέρη κοντά στην παραλία.  

Συμπέρασμα: Είναι αλήθεια ότι η εύρεση εργασίας μέσω υπηρεσιών όπως το LinkedIn απαιτεί χρόνο 

και μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολη στην αρχή. Για να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τέτοιες 

υπηρεσίες, εκτός από τη δικτύωση, η δημιουργία του προφίλ σας απαιτεί να επιδείξετε τις 

απαραίτητες πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προσφερόμενων ευκαιριών, ώστε 

οι υπεύθυνοι προσλήψεων να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Το προφίλ του χρήστη 

πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο που έχει 

δημιουργηθεί, ο χρήστης πρέπει να είναι ενεργός στην υπηρεσία και να ασχολείται με τις 

πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, να συμμετέχει σε ομάδες και να αλληλεπιδρά με άλλους, 

προκειμένου να γίνει αντιληπτός και να αποκτήσει αναγνώριση. Οι συνδέσεις θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται εκθετικά η έκθεση του χρήστη και η πρόσβαση 

σε άλλες συνδέσεις. Τέλος, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας, ο χρήστης θα πρέπει να 

ερευνά και να ακολουθεί τις εταιρείες που τον ενδιαφέρουν, προκειμένου να είναι ενήμερος για τα 

νέα της εταιρείας και τις νέες θέσεις εργασίας που γίνονται διαθέσιμες. 

 

 

- Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα οφέλη από η διερεύνηση ευκαιριών μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης; Ποιες πτυχές θεωρείτε πιο δύσκολες; Γιατί; 

- Τι είδους καθοδήγηση πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν για την αποτελεσματική χρήση ενός 

συστήματος πληροφόρησης ευκαιριών όπως το LinkedIn; 

- Τι είδους κανόνες συμπεριφοράς και τεχνογνωσία θα χρειαζόταν για την αλληλεπίδραση σε 

ένα τέτοιο σύστημα; 

- Πώς θα αξιολογούσατε την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών των 

διαθέσιμων ευκαιριών; 

 

                                                      
5 Περισσότερες πληροφορίες στο https://digitalnomads.world/city-guide/santorini/. 
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