ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΝΑΠ

Tίτλος: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Είδος Πηγής: Ψηφιακό Εργαλείο
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

Η «Labour Μarket Βalance» είναι μια δημόσια και διαδικτυακή βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από
τον Δανικό Οργανισμό για την Αγορά Εργασίας και τις Προσλήψεις (Danish Agency for Labour Market and
Recruitment). Παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησης στους
διάφορους τομείς.
Η βάση δεδομένων ενημερώνεται κάθε 6ο μήνα και βασίζεται σε πληροφορίες από μια μεγάλη έρευνα
σχετικά με τις εμπειρίες πρόσληψης, τα ποσοστά ανεργίας και τις θέσεις εργασίας. Αυτό δημιουργεί μια
κλίμακα με 5 κατηγορίες κάτω από τις οποίες εμπίπτον οι διάφοροι τίτλοι εργασίας. Οι κατηγορίες είναι
«Σοβαρή έλλειψη εργασίας», «έλλειψη εργασίας», «παράδοξα προβλήματα», «καλές ευκαιρίες
απασχόλησης» «λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης».
Στην πράξη, το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους ΜΝΑΠ για να στοχεύσουν σε
τομείς με μεγαλύτερες πιθανότητες απασχόλησης. Από επαγγελματίες που βοηθούν στην αναζήτηση
εργασίας, αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι ένας τρόπος για να εξισορροπηθούν οι προσδοκίες του ατόμου
που αναζητά εργασία.
Ιστοσελίδα: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Τίτλος: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Είδος Πηγής: Εργαλεία
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Εάν είστε άνεργος στη Δανία και λαμβάνετε κάθε είδους επιδόματα ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων των
παροχών ένταξης, είναι υποχρεωτικό να έχετε ένα ηλεκτρονικό βιογραφικό σημείωμα καταχωρημένο στην
Εθνική Βάση Δεδομένων για την προσθήκη θέσεων εργασίας και το βιογραφικό σημείωμα που ονομάζεται
Jobnet (www.jobnet.dk). Λόγω του γεγονότος, ότι ορισμένοι ΜΝΑΠ έχουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες
και οι περισσότεροι αγωνίζονται να μάθουν τη δανέζικη γλώσσα, οι σύμβουλοι εργασίας και οι εργαζόμενοι στα
τοπικά κέντρα εργασίας της Δανίας αναμένεται να υποστηρίξουν τους ΜΝΑΠ στη δημιουργία ενός
διαδικτυακού βιογραφικού σημειώματος για το Jobnet.
Αυτή η απαίτηση για ψηφιακή συμβουλευτική είναι σχετικά νέα και δεν αποτελεί για ορισμένους από τους
συμβούλους εργασίας ή κοινωνικούς εργασίας πεδίο εμπειρογνωμοσύνης. Ευτυχώς, η Δανέζικη Υπηρεσία για
την Αγορά Εργασίας και Προσλήψεων (Danish Agency for Labour Market and Recruitment -STAR), καθώς και
πολλά ταμεία ασφάλισης ανεργίας (που ονομάζονται A-kasser) έχουν κάνει μαθήματα για τα πάντα: πώς να
συνδεθείς με Jobnet.dk, δημιουργώντας jobnet-CV (Mit CV), χρησιμοποιώντας τα διάφορα χαρακτηριστικά σε
jobnet.dk (πώς να γραφτεί μια καλή αίτηση εργασίας, δημιουργώντας ένα βιογραφικό σημείωμα παρουσίασης
με στόχο μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή βιομηχανία κ.λπ.). Πολλά από αυτά τα σεμινάρια είναι σύντομα και
εισαγωγικά, αλλά μερικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σύντομες σειρές μαθημάτων. Αυτά τα
σεμινάρια χρησιμοποιούνται συχνά από τους συμβούλους εργασίας πριν ή κατά την διάρκεια πλοήγησης και τη
χρησιμοποίηση του jobnet.dk. Χρησιμοποιούνται επίσης από άλλους εργαζόμενους στο τοπικό κέντρο εργασίας,
π.χ. σε εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, γενική εισαγωγή στις δανέζικη αγορά εργασίας κ.λπ.
Ιστοσελίδα: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Tίτλος: : VIRTUAL COMPANY VISIT
Είδος Πηγής: Μεθοδολογία
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το γραφείο απασχόλησης στο δήμο Furesø έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μέθοδο για τους ΜΝΑΠ για να πάρουν
μια ιδέα και μια εικόνα από τους διάφορους δανέζικους εργασιακούς χώρους. Χρησιμοποιούν ακουστικά
εικονικής πραγματικότητας για να παρουσιάσουν το χώρο εργασίας στον πολίτη πριν από την πραγματική
συνάντηση.
Για πολλούς νεοεισερχόμενους από διαφορετικούς πολιτισμούς, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουν πώς
να εργαστούν σε ένα δανέζικο σπίτι ηλικιωμένων, και στην περίπτωση αυτή, η εικονική επίσκεψη μπορεί να
είναι χρήσιμη.

Ιστοσελίδα: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-og- teknologi/2020/januar/integration-setgennem-virtual-reality-briller/
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