Υπηρεσίες
Επαγγελματικής
Αποκατάστασης &
Συμβουλευτικής Καριέρας
(Outplacement & Career Counseling Services)
Οι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας υποστηρίζουν
εργοδότες και εργαζομένους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον
τερματισμό της συνεργασίας τους και να μεταβούν γρήγορα και ομαλά στη νέα κατάσταση. Ο
στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι διττός. Μέσα από προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα
στις ανάγκες κάθε εταιρείας και κάθε συμμετέχοντα, η KPMG στοχεύει αφενός στην παροχή
υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τους εργαζόμενους που αποχωρούν, ώστε να ενισχύσουν
τις ικανότητές τους στην ανεύρεση επόμενης επαγγελματικής κίνησης, να υλοποιήσουν την
επιχειρηματική τους ιδέα, να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να μεταβούν ομαλά
στη συνταξιοδότηση και αφετέρου στην ενίσχυση των εταιρειών να σχεδιάσουν το πλάνο
αποχώρησης και να διαχειριστούν την επικοινωνία με στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών.

Η προσέγγιση μας
Οι Yπηρεσίες της KPMG περιλαμβάνουν:
Υποστήριξη προς την εταιρεία:
Συνεργασία με την εταιρεία για την κατανόηση των
περιστάσεων και την υποστήριξη στο σχεδιασμό
ενεργειών αποχώρησης των ατόμων (εσωτερική
επικοινωνία, ενημέρωση, διαδικασίες).
Υποστήριξη προς το συμμετέχοντα:
Πριν την επιλογή και κατά την έναρξη της συνεργασίας,
διεξάγεται συνάντηση –αφού έχει προηγηθεί
ανακοίνωση της απόφασης απομάκρυνσής του– με
σκοπό την ενημέρωσή του για το πρόγραμμα της
επιλογής του και τα οφέλη του.
Δεδομένου ότι κάθε συμμετέχοντας έχει διαφορετικές
ανάγκες και προτεραιότητες, η KPMG έχει διαμορφώσει
ένα portfolio διαφορετικών Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής
Καριέρας, τα οποία περιλαμβάνουν επιγραμματικά:
Πρόγραμμα αναζήτησης νέας θέσης εργασίας
– Καθοδήγηση στην ανάπτυξη βιογραφικού
σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, ώστε
να επικοινωνείται αποτελεσματικά και άμεσα το
επαγγελματικό προφίλ του συμμετέχοντα

– Ενδυνάμωση των ικανοτήτων διαχείρισης
συνεντεύξεων για την αποτελεσματικότερη
παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ του
(personal branding)
– Υποστήριξη στον καθορισμό επαγγελματικών
στόχων και στο σχεδιασμό πλάνου ενεργειών για
τη διασφάλιση αποτελεσματικής διερεύνησης της
αγοράς εργασίας
– Καθοδήγηση για την επίτευξη αποτελεσματικής
δικτύωσης στην αγορά εργασίας (networking) καθώς
και σε θέματα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
– Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης
όλο το διάστημα αναζήτησης θέσης εργασίας για
τη διασφάλιση εφαρμογής του πλάνου ενεργειών,
διαρκούς διερεύνησης των αγορών ενδιαφέροντος
(Ελλάδα και εξωτερικό) και τη διαχείριση θεμάτων
που ανακύπτουν στη φάση αναζήτησης επόμενης
επαγγελματικής κίνησης (διαχείριση επαφών με
μελλοντικούς εργοδότες, επικοινωνία συμβούλων
επιλογής στελεχών, διαπραγμάτευση προσφορών
εργασίας, κα.)
– Υποστήριξη για την άμεση προσαρμογή στη νέα θέση
εργασίας
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Πρόγραμμα υποστήριξης για την ανάληψη
επιχειρηματικής δράσης
– Παροχή πληροφόρησης σχετικά με το σχεδιασμό
της επιχειρηματικής ιδέας του κάθε συμμετέχοντα
– Εκπαιδεύσεις σε θέματα υλοποίησης της
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (ενδεικτικά):
– Επιχειρηματικός σχεδιασμός, οικονομική
ανάλυση, πηγές χρηματοδότησης
– Νομικά, εργασιακά, φορολογικά, λογιστικά και
ασφαλιστικά θέματα
– Συμβουλευτική σε θέματα υλοποίησης
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
Πρόγραμμα για έναρξη εργασίας ως Ελεύθερος
Επαγγελματίας
– Εκπαιδεύσεις σε θέματα που αφορούν (ενδεικτικά):
– Εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης
– Χαρακτηριστικά εργασίας ως ελεύθερος
επαγγελματίας
– Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα
– Σχεδιασμός και σύσταση υπηρεσιών, στόχευση
πελατών, marketing
– Συμβουλευτική σε θέματα εργασίας ως ελεύθερος
επαγγελματίας
Πρόγραμμα για την ενίσχυση, αναβάθμιση του
επαγγελματικού προφίλ
– Υποστήριξη στη διερεύνηση αναγκών ενίσχυσης
επαγγελματικού προφίλ
– Διαμόρφωση πλάνου ενεργειών για την ενίσχυση
του προφίλ
– Εκπαιδεύσεις, σε συνεργασία με το KPMG Institute,
σε θέματα που ενδιαφέρουν το συμμετέχοντα
– Συμβουλευτική καθοδήγηση κατά την υλοποίηση
του πλάνου δράσεων
Πρόγραμμα για την ομαλή μετάβαση στη
συνταξιοδότηση
– Συναντήσεις εργασίας σε θέματα που αφορούν
(ενδεικτικά):
– Διαχείριση εισοδήματος, πακέτου αποζημίωσης
και αποταμιεύσεων
– Φορολογικά θέματα και θέματα συνταξιοδότησης
– Αξιοποίηση διαθέσιμου χρόνου, μορφές
απασχόλησης
– Διαχείριση αλλαγής / χρόνου
– Υποστήριξη στη διαμόρφωση πλάνου ενεργειών
για τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης στη
συνταξιοδότηση
– Συμβουλευτική καθοδήγηση στην υλοποίηση του
πλάνου δράσεων
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Οφέλη για την εταιρεία
– Διαχείριση της διαδικασίας αποχώρησης με
αίσθημα δικαίου, με υπεύθυνη προσέγγιση
και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης (Corporate
Responsibility)
– Έμπρακτη προβολή του ενδιαφέροντος της
εταιρείας για την επαγγελματική αποκατάσταση των
εργαζομένων που αποχωρούν
– Διατήρηση υψηλού ηθικού εκείνων που συνεχίζουν
να εργάζονται στην εταιρεία
– Διατήρηση του καλού ονόματος και της καλής
φήμης της εταιρείας, ιδιαίτερα στους μελλοντικούς
εργαζομένους.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες
– Καθοδήγηση για την αποτελεσματική διαχείριση και
επικοινωνία του επαγγελματικού τους προφίλ στην
αγορά εργασίας
– Βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης συνεντεύξεων
και δικτύωσής τους στην αγορά εργασίας
– Αποτελεσματικότερη παροχή πληροφόρησης και
συνεχής ενημέρωση για εξελίξεις στην αγορά
εργασίας
– Αύξηση της πιθανότητας ανεύρεσης της κατάλληλης
εργασίας-ευκαιριών απασχόλησης στο μικρότερο
δυνατό χρονικό διάστημα
– Υποστήριξη στη διερεύνηση ευκαιριών σε αγορές
εκτός Ελλάδας
– Παροχή πληροφόρησης και υποστήριξη στη
διερεύνηση εναλλακτικών επαγγελματικών
επιλογών
– Υποστήριξη στην ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ
(reskilling, upskilling)
– Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και διαχείριση του
άγχους που συνεπάγεται η δύσκολη αλλαγή που
αντιμετωπίζουν

ΚPMG, η πλέον κατάλληλη επιλογή:
– Από το 1993 υλοποιούμε με επιτυχία Προγράμματα Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής
Καριέρας (το ποσοστό επιτυχίας επανατοποθέτησης κυμαίνεται στο 72%)
– Το εύρος των δραστηριοτήτων μας, δίνει πρόσβαση σε όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς
– Συνεχής ενημέρωση για εξελίξεις και για νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας
– Διευρυμένο δίκτυο επαφών, μέσα από το οποίο διερευνούμε πιθανό ενδιαφέρον για το προφίλ κάθε
συμμετέχοντα
– Υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διερεύνηση επαγγελματικών ευκαιριών και στο εξωτερικό
– Οι ειδικευμένοι σύμβουλοι της υπηρεσίας Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας,
σε συνεργασία με τους συμβούλους εξεύρεσης και επιλογής στελεχών της εταιρείας μας, αποτυπώνουν
άμεσα τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας («κρυμμένες ευκαιρίες»)
– Πρόσβαση σε πολύτιμη πληροφόρηση στο πλαίσιο αξιολόγησης εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών
(θέματα όπως νομικά, φορολογικά, σχεδιασμού επιχειρηματικών πλάνων κα.)
– Δεκάδες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες μας έχουν εμπιστευθεί την υποστήριξη εργαζομένων και
στελεχών τους στην επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας

Ενδεικτικά, η εμπειρία μας ανά κλάδο, επίπεδο και τμήμα της εταιρείας περιλαμβάνει:
Κλάδος
– Ασφαλιστικός
– Αυτοκινήτου
– Βιομηχανίας
– Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
– Καταναλωτικών Προϊόντων
– Λιανεμπορίου
– Πληροφορικής/
Τηλεπικοινωνιών
– Φαρμακευτικός
– Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών

Επίπεδο
– Γενικών Διευθυντών
– Διευθυντών
– Προϊσταμένων
– Υπευθύνων Ομάδων
– Μη Διοικητικών Στελεχών
– Υποστηρικτικού Προσωπικού
– Νέων εργαζομένων
– Εργατών

Τμήμα
– Γενικής Διεύθυνσης
– Οικονομικών Υπηρεσιών
– Πωλήσεις & Μάρκετινγκ
– Παραγωγής
– Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(Logistics)
– Πληροφορικής
– Ανθρωπίνων Πόρων
– Εξυπηρέτησης Πελατών
– Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Bερώνη Παπατζήμου

Γενική Διευθύντρια
T: 210 6062100
211 1815600
F: 210 6062111
e-mail: vpapatzimou@kpmg.gr

kpmg.com/gr
kpmg.com/socialmedia
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