Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

Νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εργασίας από το Υπουργείο
Εργασίας

Κυρίες / Κύριοι,
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έχει θέσει σε λειτουργία τη νέα αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Εργασίας, η οποία θα διευκολύνει και θα απλοποιήσει τη διαδικασία επιλογής και
πρόσληψης προσωπικού από ένα ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων, βάσει των
προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων τους.
Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εργασίας έχει ως στόχο την παροχή της δυνατότητας
αναζήτησης κατάλληλου προσωπικού, παρέχοντάς στους εργοδότες απευθείας
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης και την ευκαιρία να αναζητούν και από μόνοι τους, απευθείας,
πιθανούς υποψήφιους για ικανοποίηση των αναγκών τους σε εργατικό δυναμικό,
βάσει των αναγκών της υπό πλήρωση θέσης και των διαθέσιμων ανέργων.
Η λειτουργία αυτής της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εργασίας θα αυξήσει τις ευκαιρίες
απασχόλησης των ανέργων που αποτείνονται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
για αναζήτηση και εξεύρεση θέσης εργασίας, αφού πρόσβαση σε αυτή την
πλατφόρμα, εκτός από τους άνεργους που αναζητούν εργασία θα έχουν και οι
εργοδότες, οι οποίοι παραδοσιακά δεν αναζητούν προσωπικό μέσω της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Μέχρι σήμερα παρέχονταν παρόμοιες διευκολύνσεις για εξυπηρέτηση μόνο σε
άνεργους, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μητρώο κενών
θέσεων εργασίας. Με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εργασίας,
ολοκληρώνεται ο κύκλος της διαδικτυακής διασύνδεσης, τόσο από πλευράς ανέργων
όσο και από πλευράς εργοδοτών.
Οι εργοδότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία
ανέργων για τα οποία οι ίδιοι οι άνεργοι έχουν δώσει ενυπόγραφα σχετική
εξουσιοδότηση. Μέχρι σήμερα ο αριθμός των ανέργων που έχουν δώσει γραπτώς
την συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στην διαδικτυακή πλατφόρμα εργοδοτών
ανέρχεται σε 14.000 άτομα.
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Για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εργασίας κάθε
ενδιαφερόμενος εργοδότης χρειάζεται να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη
του και να ολοκληρώσει μια σύντομη διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παναγής,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
για Γενικό Γραμματέα.
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