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Εργασία στον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών

Ζ

ούµε σε µία εποχή όπου οι γνώσεις
και η τεχνολογία αλλάζουν ταχύτατα
και αυτό που ήταν σύγχρονο χθες µπορεί να είναι απαξιωµένο σήµερα. Το ίδιο
συµβαίνει και στον τεχνολογικό κλάδο.
Ο όρος “πληροφορική” χρησιµοποιείται
συχνά για να χαρακτηρίσει τις δραστηριότητες που σχετίζονται µόνο µε τον Προγραµµατισµό Υπολογιστών, ταυτιζόµενος
µε αυτόν που παλαιότερα αποκαλούνταν
λογισµικό (Software). Εξακολουθεί µάλιστα να διατηρείται η διάκριση µεταξύ
Μηχανικών Υπολογιστών που απασχολούνται µε το υλικό (Hardware) και Επιστηµόνων Υπολογιστών που ασχολούνται µε το λογισµικό (Software).

Σήµερα, ωστόσο, µε τον όρο “πληροφορική” εννοείται πλέον το νέο µεγάλο
επιστηµονικό πεδίο που µελετά την υπολογιστική διάσταση φαινοµένων και τις
τεχνολογίες ψηφιακών δεδοµένων.
Οι τεχνολογίες αυτές έχουν οδηγήσει
στη συνένωση βιοµηχανιών που παλιότερα ήταν ανεξάρτητες µεταξύ τους
(Τηλεπικοινωνίες, τεχνολογίες της Πληροφορικής και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης) περιορίζοντας το ρόλο της απόστασης και ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία
νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ο τοµέας της Πληροφορικής παρουσίασε µία
ιδιαίτερη ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα τη
στροφή ολοένα και περισσότερων νέων
σε σπουδές που αφορούν το συγκεκριµένο αντικείµενο.
Την περίοδο 2000 - 2005 η εισροή στην
αγορά των νέων µε σπουδές στην Πληροφορική παρουσίαζε έντονη αύξηση,
η ζήτηση από τις εταιρίες παρέµενε στάσιµη, µε αποτέλεσµα να είχε δηµιουργη-
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εξειδικευµένων στελεχών έχει µειωθεί, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη δυσκολία
εντοπισµού τους στην αγορά
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να παρουσιάζει σχετική αύξηση, η προσφορά
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Τα τελευταία 2 έτη, αν και η ζήτηση από την
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θεί στους υποψηφίους η εντύπωση ότι
ο κλάδος περνάει κρίση. Ωστόσο, τα τελευταία 2 έτη, αν και η ζήτηση από την
πλευρά των εταιριών θα λέγαµε ότι συνεχίζει να παρουσιάζει σχετική αύξηση,
η προσφορά εξειδικευµένων στελεχών
έχει µειωθεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη δυσκολία εντοπισµού τους
στην αγορά. Ειδικά στον τοµέα του προγραµµατισµού, εξειδικευµένα µεσαία και
άνω στελέχη, µε εµπειρία άνω των 3 - 5
ετών είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να βρεθούν. Επιπλέον, αυτό που παρατηρείται
σε ακόµη εντονότερο βαθµό απ΄ όσο στο
παρελθόν, είναι ότι οι περιγραφές εργασίας για τις συγκεκριµένες θέσεις γίνονται
όλο και πιο εξειδικευµένες, στοχεύοντας
αντιστοίχως και σε πολύ εξειδικευµένες
σπουδές και γνώσεις.
H αγορά της εκπαίδευσης στην Πληροφορική, αλλά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ακολουθεί ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δίχως να
“εγκλωβίζεται” σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές ή ηλικιακές κατηγορίες, αλλά

και η εξέλιξή της

και εδώ εντοπίζεται η διαφοροποίηση σε
σχέση µε το παρελθόν - αφορά ολοένα και πιο εξειδικευµένα προφίλ, κυρίως
µεσαίου επιπέδου. Για παράδειγµα, στο
παρελθόν τα πιο “δηµοφιλή”, εκ µέρους
των εργοδοτών, προφίλ αφορούσαν κατά
ιεραρχία ΙΤ Professionals, IT Specialists και
IT Officers. Σήµερα οι περιγραφές που
λαµβάνουµε από τους εργοδότες-πελάτες µας είναι πιο εξειδικευµένες και περιλαµβάνουν SAP Consultants, Oracle ή
Java Developers και άλλα στελέχη µε εξειδικευµένες γνώσεις προγραµµατισµού,
ειδικούς σε Δίκτυα κ.α.

Τι ζητούν οι εργοδότες
Συνήθως, οι εταιρίες αναζητούν υποψηφίους που έχουν ένα καλό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο - η ελάχιστη απαίτηση
είναι ένα πτυχίο από ΙΕΚ Πληροφορικής. Ανάλογα µε την ευθύνη της θέσης,
οι ακαδηµαϊκές απαιτήσεις αυξάνονται,
ενώ εξαιρετικής σηµασίας κρίνεται και
η µετεκπαίδευση, η τακτική κατάρτιση,
η επιµόρφωση των στελεχών του χώρου καθώς και η συνεχής ανανέωση των
γνώσεων, των εµπειριών και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν. Απαραίτητη θεωρείται και η πιστοποίηση (certification) των υποψηφίων
πάνω σε συγκεκριµένα προϊόντα πληροφορικής, που σχετίζονται µε συγκεκριµένες γνωστικές περιοχές.
Τη µεγαλύτερη βαρύτητα φυσικά έχει η
προϋπηρεσία των υποψηφίων και η εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς.
Οι περισσότερες εταιρίες αναζητούν στελέχη “έτοιµα” να εργαστούν και να είναι
παραγωγικά από την πρώτη στιγµή και
όχι στελέχη που θα χρειαστεί να εκπαιδεύσουν. Υπάρχουν, ωστόσο, και παραδείγµατα εταιριών που, ανάλογα µε
την πολιτική τους, αναζητούν να προσλάβουν υποψηφίους εισαγωγικού επιπέδου µε σκοπό να τους εκπαιδεύσουν
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Προοπτικές Εξέλιξης

Η αγορά της εκπαίδευσης
στην πληροφορική,
αλλά και στη διοίκηση
επιχειρήσεων,
ακολουθεί ανοδική

Η γνώση πληροφοριακών συστηµάτων
είναι πολύ σηµαντική για οποιοδήποτε
στέλεχος µιας εταιρίας. Πλέον τα συστήµατα ERP αποτελούν για πολλές και κυρίως πολυεθνικές εταιρίες τη βάση για το
συντονισµό όλων των τµηµάτων τους και
γενικότερα την οµαλή λειτουργία τους.

στη δική τους τεχνολογία και να µπορέσουν να τους εντάξουν ευκολότερα στην
εταιρική τους κουλτούρα.

Η γνώση, λοιπόν, εγκατάστασης ή παραµετροποίησης τέτοιων συστηµάτων
αποτελεί ένα µεγάλο προσόν στον υποψήφιο που θα έχει ασχοληθεί µε αυτό.
Και αυτό γιατί στις περιπτώσεις ενασχόλησης ενός υπαλλήλου µε ένα σύστηµα ERP, έχει διερευνήσει εις βάθος όλα
τα τµήµατα/ τοµείς µιας εταιρίας προκειµένου να αναλύσει τις ανάγκες τους, να
εντοπίσει τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία τους και να προτείνει λύσεις.
Μια σύνηθης, λοιπόν, εξέλιξη των εργαζοµένων στον τεχνολογικό κλάδο είναι θέσεις Project Manager ή Operations
Manager, στις οποίες οι κάτοχοι µπορούν να εφαρµόσουν την πολύπλευρη
γνώση τους από όλους τους τοµείς µιας
εταιρίας µε στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών της και µε απώτερο στόχο πάντα
τη βέλτιστη παραγωγικότητα.

Κλίµακα Αποδοχών

Συµπέρασµα

τάση τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα,
δίχως να
“εγκλωβίζεται”
σε συγκεκριµένες
επαγγελµατικές ή
ηλικιακές κατηγορίες

Οι αποδοχές στον τεχνολογικό κλάδο είναι
σχετικά υψηλότερες µε τους υπόλοιπους
κλάδους. Είτε αφορά προφίλ εξειδικευµένων µηχανικών (π.χ. τηλεπικοινωνίες), είτε
αφορά προφίλ πληροφορικής, οι µισθοί εισαγωγικού επιπέδου είναι ιδιαίτερα ανεβασµένοι σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους. Ειδικότερα όσον αφορά στα προφίλ
προγραµµατιστών, οι µισθοί για υποψηφίους µε εµπειρία 2 ετών µπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν µισθούς άλλων
κλάδων µε εµπειρία 4 ή 5 ετών. Αυτό προκύπτει κυρίως από την προαναφερόµενη
δυσκολία εύρεσης αξιόλογων στελεχών
µε εµπειρία στον τοµέα αυτό.

Η εκτίµησή µας είναι ότι στο µέλλον ο
κλάδος της τεχνολογίας θα διατηρήσει
τη σταθερή ανοδική πορεία που έχει
αυτή τη στιγµή, µε τις εταιρίες να αναζητούν στελέχη µε ολοένα πιο εξειδικευµένες γνώσεις. Η συµβουλή µας προς
τα στελέχη του χώρου είναι να επενδύσουν ιδιαίτερα στη συνεχή τους κατάρτιση και µετεκπαίδευση, καθώς µόνο µ’
αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να παραµείνουν “συγχρονισµένοι” µε τις ταχείες εξελίξεις.
Ο κύριος Χρήστος Μισαηλίδης είναι Διευθύνων Σύµβουλος της Adecco Ελλάδος
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