Προγραµµατισµός
ανθρώπινου δυναµικού,
περιγραφή και θέση εργασίας
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Προγραµµατισµός ανθρώπινου
δυναµικού
 Οργάνωση δέντρο – κλαδιά – φύλα- καρποί
 Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου αναφέρεται στη
διαδικασία προβλέψεων των αναγκών σε
εργαζόµενους σε επί µέρους ειδικότητες εργασίας
από µια επιχείρηση, έναν φορέα, οργανισµό ή
υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα.
 Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού σε επίπεδο
εθνικής οικονοµίας, είναι η πρόβλεψη των αναγκών
σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες επαγγελµάτων
και η δηµιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών δοµών
για την κάλυψή τους.
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Για τον ορθολογικό Π.Α.∆., χρειάζεται να
προσδιοριστούν :
οι ειδικότητες και η αναλυτική περιγραφή τους (job
description)
ο αριθµός των εργαζοµένων για κάθε ειδικότητα,
η οργανωτική διάρθρωση των ειδικοτήτων και των
εργαζοµένων
η γνώση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της
προσωπικότητας των ατόµων που προορίζονται για
τις επί µέρους θέσεις εργασίας.
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Επίσης αναγκαία είναι :
 1) η πρόβλεψη των επιχειρηµατικών και
εργασιακών προοπτικών
 2) η γνώση της ωρίµανσης του υπάρχοντος
εργατικού δυναµικού και σωστή και έγκαιρη
αξιολόγησή του.
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 Για την περιγραφή εργασίας απαιτούνται :
 1) συγκεκριµένη, σαφής και κατά το δυνατόν
κατοχυρωµένη επαγγελµατική ονοµασία της θέσης
εργασίας
 2) περιγραφή του είδους της εργασίας, προσδιορισµός των
υποχρεώσεων και των καθηκόντων, ( κύρια, δευτερεύοντα
και περιστασιακά καθήκοντα,- καθηκοντολόγιο,
οργανόγραµµα)
 3) εύρος δικαιοδοσίας έναντι άλλων εργαζοµένων
 4) χώροι, συνθήκες, ωράρια, αµοιβές εργασίας,
επαγγελµατικά δικαιώµατα..
 5) προσόντα, εκπαίδευση, δεξιότητες, ικανότητες
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Θέση εργασίας, επάγγελµα, ειδικότητα, καριέρα
 Θέση εργασίας είναι το σύνολο των επί µέρους
καθηκόντων ή έργων που καλείται να εκτελέσει
ένας εργαζόµενος.
 Η θέση εργασίας δεν ταυτίζεται υποχρεωτικό µε το
χώρο εργασίας, τον τόπο όπου διενεργείται η
εργασία ενός συγκεκριµένου εργαζόµενου.
 Η θέση εργασίας δεν έχει προσωποπαγή
χαρακτήρα, δε συνδέεται δηλ. µε το πρόσωπο του
εργαζόµενου.
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 Είναι πιθανό δύο ή περισσότερες θέσεις
εργασίας να εκτελούνται από τον ίδιο
εργαζόµενο, όπως προσδιορίζεται από το
οργανόγραµµα και το καθηκοντολόγιο κάθε
επιχειρηµατικής µονάδας.
 Η θέση εργασίας δεν ταυτίζεται µε το
επάγγελµα ή την ειδικότητα εργασίας,
 Επάγγελµα ή εργασιακή ειδικότητα είναι το
συγκεκριµένο είδος της αµειβόµενης εργασίας
(η και επιχειρηµατικής δραστηριότητας), που η
άσκησή του συνήθως προϋποθέτει ορισµένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
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 Το σύνολο των επαγγελµάτων που έχει
ασκήσει ένας εργαζόµενος στη διάρκεια της
εργασιακής του ζωής, οι θέσεις εργασίας που
έχει καταλάβει και η ιεραρχική του ανέλιξη
απεικονίζουν την επαγγελµατική του
σταδιοδροµία ή καριέρα.
 Υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες
επαγγέλµατα, ειδικότητες εργασίας και
υποκατηγορίες τους, που σύµφωνα µε
ορισµένες εκτιµήσεις ξεπερνούν και τις 20.000.
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 Στη διάρκεια της εργασιακής του ζωής, ένας
άνθρωπος µπορεί να ασκήσει πολλά οµοειδή
ή ανόµοια επαγγέλµατα και θέσεις εργασίας.
 Έχει υπολογιστεί ότι µεταξύ 18-65 ετών ένας
µέσος εργαζόµενος αλλάζει περίπου 10
επαγγέλµατα ή θέσεις εργασίας. Οι επτά από
τις δέκα περιπτώσεις αφορούν τα πρώτα δέκα
χρόνια.
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Η επιλογή ανθρώπινου δυναµικού





Η διαθεσιµότητα για την επιλογή του
ανθρώπινου δυναµικού εξαρτάται από :
1) την κατάσταση της οικονοµίας σε µια
δεδοµένη χρονική στιγµή
2) το µέγεθος και τη διάρθρωση του εργατικού
δυναµικού,
3) τις προσφερόµενες αµοιβές και συνθήκες
εργασίας.
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Η επιλογή προσωπικού µπορεί να γίνεται:
µε εσωτερικές ρυθµίσεις- προαγωγές και µεταθέσεις
µε εξωτερική στρατολόγηση και ειδικότερα µε
προσφυγή σε:
2.1) Μικρές αγγελίες εφηµερίδων,
22)καταχωρήσεις στο δαδύκτιο
2.3) Καταχωρίσεις σε διάφορα εξειδικευµένα και
διάφορα έντυπα,
2.4) ΟΑΕ∆, Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης,
2.5) Ιδιωτικές εταιρείες εύρεσης εργασίας, ηµέρες
καριέρας,
2.6) Γραφεία σταδιοδροµίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, διάφορες
σχολές
2.7) Κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
2.8) Προσωπικές γνωριµίες
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 Η επιλογή ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί κρίσιµο
και αποφασιστικό παράγοντα για την αποδοτικότητα
ενός οικονοµικού οργανισµού και ειδικότερα µιας
επιχείρησης.
 Η ορθολογική διαδικασία επιλογής είναι εκείνη που
οδηγεί στην τοποθέτηση του κατάλληλου ατόµου στην
κατάλληλη θέση.
 Η επιλογή των καταλληλότερων ατόµων για
συγκεκριµένες θέσεις εργασίας και η προώθησή τους
µέσω προαγωγών και µεταθέσεων στην εργασιακή
ιεραρχία είναι η βάση για την για την κατοχύρωση της
αξιοκρατίας.
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 Η αξιοκρατία αποτελεί βασική συνιστώσα
υψηλής παραγωγικότητας, αλλά και
εργασιακής ή κοινωνική δικαιοσύνης.
 Επιχειρήσεις, οργανισµοί, κρατικές οντότητες
που δεν στηρίζονται στη βασική αρχή της
αξιοκρατίας δεν έχουν µέλλον. Σε
ευνοµούµενες σύγχρονες πολιτείες, το ίδιο
ισχύει και για κάθε άτοµο χωριστά.
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Η επιλογή ανθρώπινου δυναµικού γίνεται µε:
 Προεπιλογή µέσα από την εξέταση των
βιογραφικών σηµειωµάτων και των ειδικών
συστάσεων ή διαµεσολαβήσεων όταν και
όπου υπάρχουν,
 Με συνέντευξη εργασίας,
 Με τεστ αξιολόγησης (που µπορεί να
συνοδεύουν ή όχι τη συνέντευξη εργασίας).
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