Τι ζητάει η αγορά εργασίας μέσα από αγγελίες
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα των μαθητών, όσον αφορά ποια
επαγγέλματα έχουν ζήτηση, μέσα από μικρές αγγελίες στο Διαδίκτυο.

www.neo.gr
Στην υψηλότερη θέση βρίσκονται οι Διάφορες θέσεις εργασίας ( Αισθητικοί
, Εργασία στο σπίτι , Κομμωτές , Σερβιτόροι , Γραφίστες) με 19 αγγελίες για
εργασία.
Ακολουθούν τα Στελέχη Επιχειρήσεων Πτυχιούχοι με 15 αγγελίες για
εργασία.
Στη συνέχεια συναντάμε αγγελίες για Υπαλλήλους Γραφείων με μόλις 3
αγγελίες.
Στην ίδια θέσει κατατάσσονται και οι Εργάτες Τεχνίτες με 3 αγγελίες.
Με μόλις 2 αγγελίες βρίσκονται οι Εκπαιδευτικοί και οι Υγειονομικές
Ειδικότητες.
Μία αγγελία μόνο για Οικοδομικές Εργασίες και Οικιακές Εργασίες.
Τέλος καμία αγγελία για τα επαγγέλματα Εμποροϋπαλλήλων και Μ.Μ.Ε.
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kariera.gr
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τον ιστότοπο kariera.gr οι
κατηγορίες εργασίας με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι παρακάτω:
Επιστήμες Υγείας
146 αγγελίες.
Μάρκετινγκ
112 αγγελίες.

Πωλήσεις
Διαφήμιση-Δημόσιες σχέσεις
Διοίκηση επιχειρήσεων
Πληροφορική- Τηλεπικοινωνίες
Υποστηρικτικοί υπάλληλοι
Εξυπηρέτηση πελατών
Σύμβουλοι
Εκπαιδευτικοί
Τουρισμός- Ξενοδοχεία
Κατασκευές
Έρευνα και Ανάπτυξη
Ασφάλειες
Επιχειρήσεις Real Estate

Careerjet.gr
Μάγειρας
Γραμματέας
Προγραμματιστής
Κομμώτρια
Ηλεκτρολόγος
Γεωπόνος
Αισθητικός
Ιατρός
Λογιστής
Καθαρίστρια
Γηροκόμος
Φαρμακοποιός
Δικηγόρος
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48 αγγελίες.
30 αγγελίες.
27 αγγελίες.
12 αγγελίες.
9 αγγελίες.
8 αγγελίες.
6 αγγελίες.
4 αγγελίες.
4 αγγελίες.
4 αγγελίες.
3 αγγελίες.
3 αγγελίες.
3 αγγελίες.

Φιλόλογος
Γραφίστας
Εργάτης
Νοσηλεύτρια
Λογοθεραπευτής
Βιολόγος
Βρεφονηπιοκόμος
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Cosmos Jobs
Πωλήσεις και συνεργάτες
Τουρισμός και εστίαση
Εργασία στο σπίτι
Πληροφορική και
τηλεπικοινωνίες
Στελέχη και πτυχιούχοι
Εργασία στο εξωτερικό
Γενικά εταιρίες
τεχνικοί και τεχνίτες
Εκπαίδευση
Ιατρικά και φαρμακευτικά
Εμπόριο
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Κλάδοι εργασίας και θέσεις εργασίας

Πωλήσεις και συνεργάτες
Τουρισμός και εστίαση
Εργασία στο σπίτι
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Πληροφορική και
τηλεπικοινωνίες
Στελέχη και πτυχιούχοι

200

90
170

110

Εργασία στο εξωτερικό
Γενικά εταιρίες
τεχνικοί και τεχνίτες

150
150

150

Εκπαίδευση
Ιατρικά και φαρμακευτικά
Εμπόριο

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα
επαγγέλματα που είναι σχετικά με τις πωλήσεις και την εύρεση συνεργατών σε
επιχειρήσεις, κατέχουν την πρώτη θέση. Ύστερα ακολουθεί ο τουρισμός που απασχολεί
εξίσου ένα μεγάλο αριθμό μιας και είναι πρωτογενής τομέας της χώρας. Μετά άτομα που

ασχολούνται με την εργασία στο σπίτι, την πληροφορική , τις τηλεπικοινωνίες όπως και
άτομα που είναι πτυχιούχοι.. Ακολουθούν ζητήσεις για διάφορες από διάφορες εταιρίες,
τεχνικοί και τεχνίτες, εκπαιδευτικοί, ιατροί και φαρμακοποιοί και τέλος έμποροι..
Η κρίση έχει επηρεάσει όλα τα επαγγέλματα και οι θέσεις που υπάρχουν είναι
λιγοστές, καθώς προβλέπεται ότι θα υπάρχει και άλλη πιθανή μείωση. Η cosmos job
ασχολείται κυρίως με τις επιχειρήσεις γι αυτό και πρώτο στα αποτελέσματα ήρθε το
επάγγελμα του πωλητή. Παρ’ όλα αυτά, αισιοδοξία…

aggeliopolis.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΠΤΗΣ
55
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
17
ΠΩΛΗΤΡΙΑ
15
BAR WOMAN
12
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
9
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
8
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
6
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
6
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
6
ΙΑΤΡΟΣ
5
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
5
ΕΙΔΙΚΟΣ Η/Υ
4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
3
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
3
ΜΟΝΤΕΛΑ
3
ΚΛΟΟΥΝ
2
ΟΔΗΓΟΣ
2
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
2
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, βλέπουμε πως οι έλληνες λόγω της
δύσκολης περιόδου που βιώνουν, δεν έχουν την δυνατότητα ν ασκήσουν το επάγγελμα που
σπούδασαν αλλά βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα ανεργία ή μερική απασχόληση. Έτσι δεν
αναζητούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά είναι πρόθυμοι να αναλάβουν οποιαδήποτε
εργασία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι άνεργοι είναι νέοι και η εργασία που
τους προσφέρεται είναι είτε ως παραγγελιολήπτες (promoter), είτε ως σερβιτόρες ή
πωλήτριες ,με αμφίβολο θέμα εργασίας και σίγουρα εξοντωτικό ωράριο. Αντίθετα, οι ιατροί
και οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν λιγότερη ζήτηση, ενώ οι οικοδόμοι ,οι δικηγόροι
και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία τύχη να εργαστούν σήμερα.

