Έρευνα Επαγγελματ
Ε
τικής Αποκα
ατάστασης Αποφοίτω
ων
Μα
αϊος‐Ιούλιοςς 2010

Κατά του
υς καλοκαιρινούς μήνες,, πραγματοπ
ποιήθηκε η έρευνα επαγγγελματικής α
αποκατάστα
ασης των
αποφοίττων του Συλλλόγου Διοίκη
ησης Ανθρώπ
πινου Δυναμ
μικού (HR Society) του ΟΠΑ, υπό την
επιστημονική καθοδ
δήγηση του κ.
κ Γκούρα Αθ
θανάσιου, υπ
ποψ. Διδάκτο
ορα του ΟΠΑ
Α και Γενικού
ύ
Γραμματτέα του Συλλλόγου.
Τα γενικκά αποτελέσμ
ματα της έρεευνας συνοψ
ψίζονται στα εξής:
 Η έρευνα πρ
ραγματοποιή
ήθηκε το διά
άστημα Μάιο
ος –Ιούλιος 2010.
2
Δ
να
α αναθεωρήσ
σουν 146 απ
πόφοιτοι σε σύνολο
σ
359 αποφοίτων δίνοντας ένα
α response
 Δέχθηκαν
rate: 30%
 Το
Τ ποσοστό των ανέργω
ων αποφοίτω
ων του μεταπ
πτυχιακού (από αυτούς π
που δηλώσαννε) είναι 9%
ε στο σύννολο των απο
ενώ
οφοίτων μαςς είναι μόλις 16 άτομα (4
4% περίπου).
 Το
Τ 47% της συνολικής
σ
απ
πασχόλησηςς του ιδιωτικού τομέα είνναι σε Τράπεεζες (Nationaal bank,
Eurobank, ATTE bank, Cyp
prus Bank= 47%
4 of total employment
e
t)
 Στην
Σ
πλειοψ
ψηφία τους οι
ο απόφοιτοι που εργάζονταιο στον ιδ
διωτικό τομέέα και εργάζζονται στο
HR είναι μεσ
σαία και χαμ
μηλά στελέχη
η (HR supervisors, coordinators, speccialists, generalists,
a
assistants)=6
60% περίπου
υ.
 Το
Τ μισό σχεδ
δόν ποσοστό
ό των εργαζο
ομένων στον ιδιωτικό τομ
μέα (περίπου 60%) εργά
άζονται σε
θ
θέσεις
HR εννώ το ποσοσ
στό αυτών πο
ου δεν εργάζζονται σε θέσ
σεις HR είνα
αι το υπολοιπ
πο 40%.
 Απο
Α το σύνο
ολο των αποφ
φοίτων που πραγματοπο
οιήσανε την ανανέωση ττων στοιχείω
ων τους μόνο
ο
τ 7% δεν θέέλει να συμμ
το
μετέχει στο Συλλόγο
Σ
και δεν
δ είναι μέλος του Συλλλόγου. Αντίσ
στοιχα το
14% απο αυττούς που αννανεώσανε τα στοιχεία το
ους δεν είνα
αι μέλη του ΣΣυλλόγου και θα θέλανε
ν είναι και να συμμετέχχουν στις δραστηριότητέές τους.
να
 Όπως
Ό
παραττηρείται από
ό τα στοιχεία
α της έρευνα
ας οι απόφοιττοι που εργά
άζονται στο δημόσιο
τ
τομέα,
δεν εργάζονται
ε
σ HR (ένα 12%
στο
1 του συνόλου των ερ
ργαζομένων σ
στο HR είναιι στο
δ
δημόσιο
τομ
μέα). Αντίθεττα το 38% είνναι εργαζόμενοι του ιδιω
ωτικού τομέα
α και εργάζο
ονται στο
HR.

Σελίδα 1

Τα γενικκά συμπεράσ
σματα που έχχουν προκύψ
ψει μπορούνν να συνοψισ
σθούν:
 Η αγορά ανναγνωρίζει σε
σ μεγάλο βα
αθμό τις ικαννότητες των αποφοίτων μας αφού υπάρχει
μεγάλη απορρόφηση τους
τ
από όλη
η σχεδόν τηνν αγορά
ό των ανέργων αποφοίτων μας είναι πολύ χαμηλλό (4%). Χαμ
μηλότερο απ
πό κάθε
 Το ποσοστό
άλλο μεταπ
πτυχιακό.
οίτους του σττις εταιρίες, ιδιαίτερα ότταν
 Ο Σύλλογος χρειάζεται να προάγει τους αποφο
γ εταιρίες στις οποίες εργάζονται απόφοίτοι
α
μ σε διευθυ
μας
υντικές θέσεεις
πρόκειται για
μο μέλλον θα
α πρέπει να πραγματοπο
π
οιηθεί engaggement surveey
 Στο σύντομ
ό των απόφο
οιτων μας πο
ου εργάζεται σε ιδιωτικο
ούς οργανισμ
μούς είναι σχχετικά
 Το ποσοστό
μικρό. Γιαττι πρέπει να συμβαίνει αυτό;
α
Λόγω οικονομικής
ο
κ
κρίσης,
οι απ
πόφοιτοι προ
οτιμούν
προσωρινή
ή απασχόλησ
ση ή τους «α
αναγκάζει» η αγορά εργα
ασίας να προ
οσφέυγουν σε
σ part time
εργασία.
οιήση του εκττεταμμένου δικτύου επα
αφών του Συ
υλλόγου για περισσότερη
η κοινωνική
 Χρησιμοπο
δικτύωση των
τ μελών το
ου.
ση του ρόλου των φοιτητών του μεταπτυχιακού μέσω εμπλο
οκής τους σττις
 Ενδυνάμωσ
δραστηριότητες τους Συλλόγου.
Σ
ωτικό τομέα εργάζονται σε
σ τράπεζες. Πιθανόν να
α
 Το 47% τωνν εργαζομέννων στον ιδιω
προτιμώνται από τους αποφοίτουςς γιατί είναι ασφαλέστερ
ρος εργοδότη
ης.
έ
ήτα
αν η ενημέρω
ωση της βάσης δεδομένω
ων και των m
mailing lists του
Βασικός στόχος της έρευνας
ου αλλά και να
ν εντοπιστο
ούν οι ποσοσ
στώσεις των αποφοίτων που εργάζοννται στο HR είτε σε
Συλλόγο
άλλες θέέσεις σχετικέές με αυτό. Βασικός
Β
στόχχος επίσης ήτανο εντοπισμός των αννέργων αποφ
φοίτων για
τους οπο
οίους ο Σύλλλογος οφείλεει να μεριμνή
ήσει.

α αυτή αποττελεί προπομ
μπό για μετέέπειτα έρευννα αφοσίωση
ης των αποφ
φοίτων στουςς σκοπούς
Η έρευνα
του Συλλλόγου (engaggement survvey) καθώς και
κ για τη θεσ
σμοθέτηση της
τ έρευνας αποφοίτων κάθε
χρόνο, μέσω
μ
συγκεκκριμένης διαδ
δικασίας που θα ακολου
υθείται.

ότερες πληρο
οφορίες σχεττικές με την έρευνα μπορείτε να βρεείτε στα συνννημένα αρχεεία
Περισσό
(Vocatio
onal rehabilittation surveyy_fact sheet, Vocational rehabilitatio
r
n _ppt)
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