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Δελτίο τύπου 

Νέοι δρόμοι προς τη γερμανική αγορά εργασίας 
Η Employland αναπτύσσει νέα πλατφόρμα διαμεσολάβησης 
 
Αμβούργο – Με τη διαθέσιμη στη γερμανική και αγγλική γλώσσα 
διαδικτυακή πλατφόρμα www.employland.de, η νεοφυής επιχείρηση 
Employland από το Αμβούργο ανοίγει νέους δρόμους που οδηγούν σε μια 
θέση εργασίας στη Γερμανία. Για πρώτη φορά ο συνδυασμός 
διαμεσολάβησης και παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης διευκολύνει 
ουσιαστικά την αποδοχή μιας θέσης εργασίας στη Γερμανία: Για τα 
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως είναι οι γηροκόμοι, οι δάσκαλοι ή οι 
μηχανικοί, η Employland αναλαμβάνει την αναγνώριση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, ενώ για πολίτες χωρών εκτός ΕΕ παρέχει υποστήριξη και για την 
έκδοση εγγράφων παραμονής. 
 
Hans-Christian Bartholatus, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της νέας 
διαδικτυακής πύλης: «Με την Employland δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, η 
οποία ανοίγει σε ειδικευμένους εργαζόμενους, με ή χωρίς πτυχίο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το δρόμο προς τη γερμανική αγορά εργασίας 
που διακρίνεται για τις μεγάλες δυνατότητες απορρόφησης. Ήδη σήμερα 
παρατηρείται μία έλλειψη ειδικευμένων εργαζόμενων, η οποία στο άμεσο 
μέλλον αναμένεται να επιδεινωθεί. Βέβαια πέρα από καθαυτή την αναζήτηση 
μιας θέσης εργασίας, οι συχνά συνυφασμένες με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων γραφειοκρατικές διατυπώσεις υπήρξαν κατά το 
παρελθόν ένα σημαντικό εμπόδιο. Σε αυτό ακριβώς επικεντρώνεται η 
υπηρεσία μας Ready-to-work: Επιχειρήσεις από τη Γερμανία επικοινωνούν 
απευθείας με τους εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα μας εργαζόμενους και οι 
εξειδικευμένοι μας δικηγόροι υποστηρίζουν την όλη διαδικασία έως την 
ανάληψη των καθηκόντων από τον εργαζόμενο στη Γερμανία.» 
 
Για τη διασφάλιση της υψηλής οικονομικής της ισχύος, η Γερμανία έχει ανάγκη 
από διεθνές εργατικό δυναμικό υψηλού επιπέδου κατάρτισης. Βασιζόμενο στη 
δημογραφική εξέλιξη, το IAB1 υπολογίζει πως απαιτούνται ετήσιες καθαρές 
εισροές 400.000 ατόμων, προκειμένου να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα 
σταθερό το δυναμικό του επαγγελματικά ενεργού πληθυσμού. Στα πλαίσια 
μιας προσπάθειας ευρείας κλίμακας η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση προάγει από 
το 2012 την προσέλκυση ειδικευμένων εργαζόμενων. Τα τελευταία χρόνια το 
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο βελτιώθηκε σημαντικά. Το μόνο που έλειπε έως 
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τώρα, και που δημιουργήθηκε με την Employland, ήταν η πλατφόρμα που θα 
συνδύαζε και θα παρείχε υποστήριξη σε όλα τα βήματα που οδηγούν στη 
γερμανική αγορά εργασίας. 
 
Δωρεάν για τους εργαζόμενους 
Οι εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν στον ιστότοπο το αναλυτικό 
online προφίλ τους και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε εργοδότες στη 
Γερμανία. Οι υποψήφιοι με γνώσεις γερμανικής έχουν καλύτερες πιθανότητες 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον εταιρειών που αναζητούν προσωπικό στην 
πλατφόρμα. Όλα τα δεδομένα του προφίλ αποθηκεύονται σε διακομιστές στη 
Γερμανία. 
Για τους εργαζόμενους η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Στην περίπτωση 
επιτυχούς διαμεσολάβησης, η Employland εισπράττει προμήθεια από τον 
εργοδότη. Ο τελευταίος κατά κανόνα αναλαμβάνει και το κόστος της νομικής 
υποστήριξης από την Employland, εφόσον αυτή χρειαστεί. 
 
Ιστολόγιο Employland 
«Στο ιστολόγιό μας παρουσιάζουμε τους λόγους, για τους οποίους αξίζει να ζει 
κανείς και να εργάζεται στη Γερμανία προωθώντας την ανταλλαγή απόψεων», 
σύμφωνα με τον Hans-Christian Bartholatus. Στη διεύθυνση 
blog.employland.de οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να βρουν περιγραφές από 
εμπειρίες, αναφορές στο νομικό πλαίσιο και συμβουλές για το ξεκίνημα στη 
Γερμανία. 
 
Ιδρυτική και διοικητική ομάδα υψηλών προδιαγραφών 
Η τεχνογνωσία της ομάδας στην κατασκευή ψηφιακών πλατφορμών 
δοκιμάστηκε με επιτυχία με την ανάπτυξη της mobile.de, μιας από τις 
κορυφαίες αγορές αυτοκινήτων στο διαδίκτυο, η οποία το 2004 πωλήθηκε 
στον αμερικανικό όμιλο eBay. Η διεθνής μας ομάδα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα 
γνώσεων γύρω από τη μετανάστευση εργαζομένων από τρίτες χώρες και τις 
ιδιαιτερότητες της σχετικής νομοθεσίας.  
 

Ημερομηνία δημοσίευσης:  31. Μάρτιος 2017 

Περισσότερες πληροφορίες:  www.employland.de/press/facts 
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