ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τίτλος: COMPANY SERVICE ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Είδος πηγής: Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Για να βοηθήσουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, οι εταιρείες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια Υπηρεσία Εταιρειών, που παρέχεται από τους Δήμους. Υπάρχουν
τρία εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες σε συνεργασία με το Δήμο.
Το πρώτο εργαλείο είναι το τηλέφωνο της εταιρείας, το οποίο είναι μια άμεση σύνδεση μεταξύ της εταιρείας
και των κέντρων εργασίας. Όταν καλείς το τηλέφωνο της εταιρείας, οι εταιρείες επικοινωνούν με δημόσιο
σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να τις συμβουλεύει σχετικά με τους κανόνες που αφορούν διάφορες περιόδους
πρακτικής άσκησης όπως επίσης και λύσεις επιδότησης μισθών. Το δεύτερο εργαλείο είναι η δημόσια τράπεζα
εργασίας, στην οποία οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν τις αποσπάσεις θέσεων εργασίας τους. Το
τρίτο εργαλείο είναι η δυνατότητα πρόσληψης μέσω της υπηρεσίας της εταιρείας. Σε συνεργασία με τα κέντρα
απασχόλησης, η εξυπηρέτηση της εταιρείας βοηθά τις εταιρείες να συνδυάσουν τους άνεργους πολίτες με τη
συγκεκριμένη διαθέσιμη θέση εργασίας. Εάν δεν υπάρχουν αντιστοιχίες κενών θέσεων εντός του Δήμου, τα
κέντρα εργασίας μπορούν να προσεγγίσουν τους γύρω δήμους μέχρι να βρεθεί ένας υποψήφιος.
Ιστοσελίδα:https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-til- rekruttering

Τίτλος: SOVI
Είδος πηγής: Ερευνητικό έργο
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το SOVI είναι ένα έργο που συνδέει τις μεγάλες εταιρείες, με εργασιακά προετοιμασμένους ΜΝΑΠ, και μέσω
πρακτικής εργασίας τους εκπαιδεύει στο πως να χειρίζονται την εργασία με κανονικούς όρους μετά την
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ΜΝΑΠ εκπαιδεύονται επίσης στις σχετικές γλωσσικές
δεξιότητες του τομέα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφυγες, τις οικογένειές τους και άλλους δίγλωσσους στη Δανία, οι οποίοι
δεν αποτελούν ακόμη μέρος του ενεργού εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και
έχει ως στόχο τόσο να ωφελήσει τους ΜΝΑΠ, τα κέντρα απασχόλησης και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
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Tίτλος: BC Hospitality Group Job Shool
Είδος πηγής: Ερευνητικό έργο
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Τον Ιανουάριο του 2019, ο Όμιλος BC Hospitality ξεκίνησε την ανάπτυξη αυτού που έγινε στη συνέχεια το BC
Hospitality Job School. Το πλαίσιο για την εξέλιξη αυτή ήταν ότι το Hospitality Group ανέθεσε στο AC Hotel Bella
Sky στην Κοπεγχάγη να βρει εργάτες καθαριότητας και έπρεπε να προσλάβει 150 νέους υπαλλήλους για το νέο
εσωτερικό τμήμα καθαριότητας τους, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών.
Η Σχολή Εργασίας αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με το Business House Copenhagen, ένα μέρος του Job
center (εργασιακό κέντρο) Κοπεγχάγης. Η σχολή εργασίας ιδρύθηκε ως πρακτική άσκηση 13 εβδομάδων, η
οποία περιελάμβανε 11 ημέρες εκπαίδευσης στη Δανία με έδρα την εταιρεία, και 10 ημέρες μικρότερων
μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με την καθαριότητα. Aπό τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο
του 2019, 32 υποψήφιοι με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο εισήλθαν στη Σχολή Εργασίας. Από τους
32 υποψηφίους, οι 18 ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και σε 14 από αυτούς τους προσφέρθηκαν συμβόλαια
στην BC Hospitality Group. Στους πρόσφυγες και μετανάστες που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους,
προσφέρθηκε εργασία είτε με μερική απασχόληση (24 ώρες/εβδομάδα) είτε σε 32 (ώρες/εβδομάδα) με
δυνατότητα να κάνουν επιπλέον βάρδιες.
Οι υποψήφιοι προέρχονταν από 7 τοπικά κέντρα απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης. Κατά τη
διάρκεια της Σχολής Εργασίας, οι υποψήφιοι έλαβαν κοινωνικά οφέλη Καθώς και εντάχθηκαν στο τοπικό κέντρο
εργασίας τους. Τα κέντρα απασχόλησης πλήρωσαν επίσης για τα μαθήματα δανέζικής γλώσσας και
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ώρες καθοδήγησης για τον τοπικό κοινωνικό και πολιτιστικό μέντορα, ο
οποίος παρακολούθησε και βοήθησε τους υποψηφίους όπου χρειαζόταν κατά τη διάρκεια των 13 εβδομάδων
κατάρτισης.
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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