jobactive—βοηθώντας σας να βρείτε προσωπικό
Το πρόγραμμα jobactive είναι ο τρόπος που υιοθέτησε η Αυστραλιανή Κυβέρνηση για
να τοποθετηθούν σε δουλειές περισσότεροι Αυστραλοί. Συνδέει άτομα που αναζητούν
εργασία με εργοδότες και προσφέρεται από ένα δίκτυο φορέων παροχής υπηρεσιών
jobactive σε πάνω από 1700 τοποθεσίες σε όλη την Αυστραλία.
Ως εργοδότης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν
τοπικό φορέα jobactive για υπηρεσίες προσλήψεων
προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, χωρίς κανένα κόστος
σε σας. Ή μπορείτε να επιλέξετε να διαχειριστείτε τις δικές
σας κενές θέσεις εργασίας μέσω της ιστοσελίδας ή της
εφαρμογής (app) jobactive.

Τι μπορώ να περιμένω από το jobactive;
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών jobactive προσφέρουν
επαγγελματικές, ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσλήψεων
χωρίς κανένα κόστος σε σας. Για επιλογή φορέων παροχής
υπηρεσιών jobactive σε όλη την Αυστραλία, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.jobactive.gov.au.
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών jobactive που θα επιλέξετε
θα μιλήσει μαζί σας αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου
για τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Θα
περιγράψει τις υπηρεσίες που παρέχει, μεταξύ των οποίων:

Βοήθεια jobactive για τους
καλλιεργητές κηπευτικών
Αν είστε καλλιεργητής κηπευτικών, μπορείτε να λάβετε
βοήθεια προκειμένου να βρείτε εργάτες συγκομιδής από
τις υπηρεσίες jobactive Harvest Labour Services. Μπορείτε
να βρείτε την τοπική σας υπηρεσία Harvest Labour Service
μέσω της ιστοσελίδας www.jobsearch.gov.au/harvesttrail.
Κάνουν διαλογή των εργαζομένων και προτείνουν τους
κατάλληλους σύμφωνα με τις ανάγκες των καλλιεργητών.
Μπορείτε επίσης να διαφημίσετε τις κενές σας θέσεις
εργασίας στο Harvest Trail στην ιστοσελίδα
www.harvesttrail.gov.au ή μέσω της εφαρμογής
jobactive Employer App.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

• διαλογή υποψηφίων που είναι έτοιμοι για ν’ αναλάβουν
δουλειά

πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
www.employment.gov.au/jobactive

• κατάρτιση πριν από την ανάληψη εργασίας και εξοπλισμό
που σχετίζεται με τον κλάδο, αν χρειάζεται, για τις θέσεις
εργασίας στην επιχείρησή σας

καλέστε την Employment Services Information Line
(Γραμμή Πληροφοριών Υπηρεσιών Απασχόλησης)
στον αριθμό 13 17 15*

• υποστήριξη, μέχρι να τακτοποιηθούν στο εργασιακό
περιβάλλον οι νέοι εργαζόμενοι
• πρόσβαση σε επιδοτήσεις μισθών, όταν προσλαμβάνετε
και κρατάτε στην επιχείρησή σας ένα άτομο που αναζητά
εργασία και δικαιούται αυτές τις επιδοτήσεις.

Τι γίνεται με τις επιλογές
αυτοεξυπηρέτησης;
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαφημίσετε και να
διαχειριστείτε τις δικές σας κενές θέσεις εργασίας μέσω
της ιστοσελίδας jobactive στο www.jobactive.gov.au ή τη
δωρεάν εφαρμογή για εργοδότες jobactive Employer app
(διατίθεται μέσω του iTunes και του Google Play).

Χρειάζεστε βοήθεια με αυτό το
φυλλάδιο;
Αν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την Υπηρεσία
Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) στον αριθμό 131
450* και ζητήστε τη Γραμμή Εργοδότη στο 13 17 15*
Εάν είστε κωφός ή έχετε πρόβλημα βαρηκοΐας ή
ομιλίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
αναμετάδοσης μηνυμάτων National Relay Service.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.relayservice.com.au
*Σημειώστε ότι η κλήση προς τους αριθμούς ‘13’ από τα κινητά
τηλέφωνα χρεώνεται.

