
The Job Of My Life 

Το Πρόγραμμα “The job of my life” που προσφέρεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  και από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας της 

Γερμανίας  έχει στόχο την τοποθέτηση νέων της Ε.Ε. σε προγράμματα έμμισθης 

επαγγελματικής κατάρτισης ή την απασχόλησή τους στη Γερμανία.  

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην ευρύτερη φιλοσοφία που επικρατεί στη Γερμανία ότι στο 

σχολείο δεν πρέπει να μαθαίνει κανείς μόνο ένα επάγγελμα αλλά θα πρέπει να υπάρξει 

παράλληλη επαγγελματική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό συνάπτεται συμβόλαιο με μια 

εταιρία, διάρκειας δύο- τριών και μισό χρόνων,  προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να έχει όλα 

τα απαραίτητα εργαλεία εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που θα διασφαλίσουν το 

επαγγελματικό του μέλλον.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υπάρχουν 

ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο επίπεδο πραγματοποιείται μια επισκόπηση των 

επαγγελματικών θέσεων που είναι διαθέσιμες στη Γερμανία μέσω εκθέσεων που καλούνται 

να καταθέσουν τα γερμανικά γραφεία ευρέσεως εργασίας. Ακολούθως, αναζητούνται οι 

κατάλληλοι υποψήφιοι σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους ανά την Ευρώπη για την 

τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης και κατάρτισης, με βάση τα 

προσόντα τους.  

Από την πλευρά τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε πρώτο στάδιο να καταθέσουν τη 

σχετική αίτηση στους συνεργαζόμενους φορείς. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε άτομα 

με ακαδημαϊκή πιστοποίηση μόνο, αλλά απευθύνεται σε άτομα με διαφορετικό επίπεδο 

μόρφωσης, ενώ βασίζεται στο τι έχει μάθη ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος στην πράξη μέχρι 

τώρα. Οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να παρέχουν στην εταιρία στην οποία απευθύνονται 

συνοδευτική επιστολή, το βιογραφικό τους σημείωμα, τα πιστοποιητικά μάθησης που 

διαθέτουν καθώς και μια φωτογραφία. Σε περίπτωση, τέλος, που θα επιλεγούν θα πρέπει 

να προετοιμαστούν για συνέντευξη με την εταιρία που επιθυμεί να τους απορροφήσει 

προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ξεκινάτε με οποιοδήποτε πιστοποιητικό εκπαίδευσης 

 Δε χρειάζεστε ακαδημαϊκή πιστοποίηση 

 Απορρόφηση στο επαγγελματικό πεδίο που σας ενδιαφέρει 

 Μπορείτε να εξασφαλίσετε απασχόληση στην εταιρία που κάνετε εκπαίδευση 

 Εξοπλίζεστε με σημαντικά εφόδια επαγγελματικής τεχνογνωσίας για ένα σίγουρο 

επαγγελματικό μέλλον 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ όπου 

μπορείτε  να υποβάλλετε την αίτησή σας. 
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