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Τι είναι η «Εξαφάνιση Υποψηφίων» (Candidate Ghosting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έννοια του Ghosting (απροειδοποίητης εξαφάνισης) έχει γίνει κατά κύριο 

λόγο γνωστή μέσω των online ραντεβού, στα τα οποία το δυνητικό 

μελλοντικό έτερον ήμισυ δεν κάνει ποτέ την εμφάνισή του. Εν τούτοις, ο όρος 

έχει γίνει πρόσφατα ιδιαίτερα γνωστός και στον τομέα των προσλήψεων. 

Ένας υποψήφιος κλείνει ραντεβού για συνέντευξη πρόσληψης, και δεν 

εμφανίζεται ποτέ ή σταματάει ξαφνικά να επικοινωνεί – απλώς εξαφανίζεται. 

Η «Εξαφάνιση Υποψηφίων» παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητική τάση από την 

έναρξη της πανδημίας του COVID-19. Σύμφωνα με την Indeed, τουλάχιστον 

το 77% των εργοδοτών δηλώνει πώς έχει δεχθεί «ghosting» από υποψηφίους 

τον τελευταίο 1 χρόνο. 

Η LinkedIn επίσης αποκαλύπτει ότι πάνω από το 90% των εργοδοτών έχουν 

δεχθεί «ghosting» τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο. Και εκτός από 

αυτό, σχεδόν το 50% των υποψηφίων θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα 

απολύτως πρόβλημα με το να «εξαφανιστεί» από έναν πιθανό μελλοντικό 

εργοδότη. 

Βάσει της δικής μας εμπειρίας ως επαγγελματίες στον τομέα των 

προσλήψεων, 4 στους 5 υποψηφίους εξαφανίζονται στην αρχή της 

διαδικασίας πρόσληψης και δεν αισθάνονται ούτε κατ’ ελάχιστο άσχημα ή 

τύψεις για αυτό.  

 



Γιατί σας δέχεστε «Ghosting»; 

 

Είτε κατηγορήσουμε την οικονομία, τις κοινωνικές αναταραχές ή τον COVID-

19, η πραγματικότητα είναι ότι το σκηνικό της απόκτησης ταλέντων έχει 

αλλάξει δραματικά τους τελευταίους 15-18 μήνες, και θα χρειαστεί πολύς 

χρόνος για να επανέλθει σε «κανονικότητα». 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι στην πορεία αναζήτησή 

σας για ΚΑΛΟΥΣ εργαζομένους, βρίσκεστε σε μια αγορά που 

καθοδηγείται αποκλειστικά από τους εργαζομένους. Είτε μας αρέσει είτε 

όχι, οι υποψήφιοι έχουν περισσότερη από ποτέ ισχύ σε ολόκληρη τη 

διαδικασία πρόσληψης.  

Δεν εννοούμε ότι ΟΛΟΙ όσοι κάνουν αίτηση για μια θέση στην εταιρεία σας 

έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ότι θα πρέπει να δείξετε το ίδιο 

ενδιαφέρον σε όλους. Αλλά να θυμάστε ένα πράγμα: η πρώτη πρόκληση με 

την οποία έρχεστε αντιμέτωποι στην αναζήτηση ταλέντων ΔΕΝ έχει να κάνει 

με την πρόσληψη, έχει να κάνει με το Μάρκετινγκ και το να ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΤΕ 

πολλά καλά άτομα. 

Εάν δεν εμφανιστεί κανένας υποψήφιος, ακόμη και ο καλύτερος υπεύθυνος 

προσλήψεων δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Χρυσός Κανόνας σε 

μια τόση ανταγωνιστική αγορά εργασίας, είναι ότι Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 

Σας παραθέτουμε παρακάτω μια λίστα με τους λόγους για τους οποίους 

βάσει της παρατήρησής μας οι υποψήφιοί σας «εξαφανίζονται». Μην 

αισθάνεστε άσχημα για αυτό, είναι ένα πολύ κοινό φαινόμενο για την 

πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων. Τα καλά νέα είναι ότι αν αλλάξετε 

μερικά από τα παρακάτω σημεία, θα μπορέσετε να προσελκύσετε 

περισσότερους υποψηφίους από ότι οι ανταγωνιστές σας. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Είστε πολύ αργοί 

Αυτό είναι το «θανατηφόρο» νούμερο ένα. Στην παρούσα κατάσταση της 

αγοράς εργασίας και απασχόλησης θα ΠΡΕΠΕΙ να είστε γρήγοροι – πολύ 

γρήγοροι στις αντιδράσεις σας όταν δέχεστε αιτήσεις από υποψηφίους. Ο 

δικός μας Χρυσός κανόνας είναι οι 24 ώρες. 

Γιατί; Απλώς επειδή οι καλοί υποψήφιοι έχουν και πολλές ευκαιρίες. Είναι 

γεγονός ότι οι καλοί υποψήφιοι στέλνουν το βιογραφικό τους σε πάνω από 

40 δυνητικούς εργοδότες. Έχουν επιλογές – πολύ περισσότερες από όσες 

έχετε εσείς. Και όποιος αντιδράσει πρώτος, έχει περισσότερες πιθανότητες να 

κανονίσει μαζί τους μια συνέντευξη. Εάν δεν τους κυνηγήσετε, δε θα σας 

περιμένουν. 

 

2. Ίσως δε νοιάζεστε αρκετά 

Εάν δεν αντιδράτε γρήγορα στις αιτήσεις των υποψηφίων, πολλοί από τους 

υποψηφίους αυτούς, ιδιαίτερα οι νέοι, πιθανά να αισθανθούν ότι δεν είναι 

αρκετά σημαντικοί για εσάς. Είτε σας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να 

αντιμετωπίζετε τους υποψηφίους ακριβώς όπως θα αντιμετωπίζατε 

έναν υποψήφιο πελάτη. Είναι υποψήφιοι – και όχι όλοι τους προσοντούχοι.  

Το ακούμε αυτό από πολλούς υποψηφίους: ο εργοδότης δεν έδειξε αληθινό 

ενδιαφέρον και/ή δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικός κατά τα αρχικά στάδια της 

διαδικασίας πρόσληψης. 

Το ρητό «Ποτέ δεν έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσεις μια πρώτη 

εντύπωση» έχει απόλυτη εφαρμογή στη διαδικασία της πρόσληψης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Είστε υπερβολικά «παλιομοδίτες» 

Γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων έχει κατά πάσα πιθανότητα 

γεννηθεί στη νέα χιλιετία, θα πρέπει να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τα 

κριτήρια επιλογής τους. Ξέρετε τι θα κάνουν οι περισσότεροι από αυτούς πριν 

έρθουν για συνέντευξη; 

Θα τσεκάρουν εσάς και την επιχείρησή σας μέσω της ιστοσελίδας σας, 

θα βρουν τη σελίδα σας στο Facebook, το προφίλ σας στο LinkedIn κοκ. 

Οι περισσότεροι υποψήφιοι θα θέλουν να ξέρουν ποιος είστε (εσείς 

συγκεκριμένα, όχι μόνο η επιχείρηση ή ο οργανισμός σας). Εάν δε βρουν 

πληροφορίες που θα τους ενθουσιάσουν, πολύ πιθανό να θεωρήσουν ότι 

είστε αρκετά «παλιομοδίτες». Και κανένας δεν πρόκειται να αφήσει μια 

δουλειά για να πάει σε μια άλλη, λιγότερο συναρπαστική.  

 

4. Έχετε σελίδα «Ευκαιρίες Καριέρας» στο site σας; 

Τα πράγματα έχουν ως εξής: ένας εργοδότης που στην ιστοσελίδα του έχει 

ξεχωριστή σελίδα «Ευκαιρίες Καριέρας», έχει 10 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να επιλεγεί από έναν εργοδότη που δεν έχει.  

Γιατί; Επειδή η ύπαρξη μιας τέτοιας σελίδας φανερώνει το πόσο σημαντικούς 

θεωρείτε τους υποψηφίους σας και ότι είστε πρόθυμοι να τους καλωσορίσετε 

στην ομάδα σας. 8 στους 10 υποψηφίους νιώθουν μεγαλύτερη περιέργεια 

και δελεάζονται να υποβάλλουν αίτηση, αν δουν στην ιστοσελίδα σας 

μια ελκυστική σελίδα με «Ευκαιρίες Καριέρας», η οποία εμπνέει και 

προκαλεί το ενδιαφέρον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Οι προσοντούχοι υποψήφιοι έχουν πολλές προτάσεις 

Οι περισσότεροι προσοντούχοι υποψήφιοι έχουν να επιλέξουν συνήθως 

ανάμεσα σε 5-8 εργοδότες πριν καταλήξουν στην τελική τους απόφαση. 

Επομένως, η δύναμη της επιλογής τους επιτρέπει να έχουν αρκετές 

απαιτήσεις και να είναι ιδιαίτερα επιλεκτικοί. Θα αγνοήσουν αμέσως την 

επιχείρησή σας εάν αισθανθούν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά – ότι δεν έχετε 

την κατάλληλη συμπεριφορά και στάση απέναντί τους, ή δεν τους παρέχετε 

την κατάλληλη προσφορά κλπ. 

Να θυμάστε ότι ανταγωνίζεστε με εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες εργοδότες 

στην περιοχή σας οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να προσλάβουν 

κατάλληλα και καλά άτομα. 

 

6. Η πρότασή σας δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική  

Η σκληρή πραγματικότητα σχετικά με τους μισθούς, είναι ότι τα τελευταία 2 

χρόνια υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 15%-20% στους μισθούς σχεδόν 

για κάθε θέση εργασίας.* Οι εργοδότες μεγαλύτερων επιχειρήσεων δε 

διστάζουν να «ποντάρουν» περισσότερα χρήματα προκειμένου να 

προσελκύσουν τους κατάλληλους ανθρώπους. 

Εάν δε γνωρίζετε τι προσφέρει η αγορά, θα χάσετε πολλούς προσοντούχους 

υποψηφίους οι οποίοι θα βρουν υψηλότερους μισθούς σε αντίστοιχες θέσεις 

εργασίας με αυτές που εσείς προσφέρετε. Επιπροσθέτως, ο φόβος του COVID 

έχει οδηγήσει πολλούς εργαζομένους να αναζητούν την ασφάλεια μέσα από 

μια δουλειά που θα τους προσφέρει επιπλέον παροχές ασφάλισης και 

υγειονομικής περίθαλψης. 

*Οι συγκεκριμένες στατιστικές αφορούν τις ΗΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Δεν είστε ξεκάθαροι σχετικά με τα νούμερα 

Κλασική περίπτωση. Κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να αποφύγουν να 

αναφερθούν σε «νούμερα», ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να προσελκύσουν 

υποψηφίους μέσω ενός μυστηρίου. Ας το ξεκαθαρίσουμε: όχι νούμερα στην 

αγγελία εργασίας = κανένας υποψήφιος. 

Θα πρέπει επίσης να αποφύγετε να «μαγειρεύετε» τα νούμερα. Πολλοί 

εργοδότες εμφανίζουν πολύ μεγάλο εύρος μισθών στις αγγελίες, μισθούς οι 

οποίοι μοιάζουν αντικειμενικά μη πραγματικοί. Και αυτό συμβαίνει, γιατί 

όντως δεν είναι πραγματικοί. Κάντε σωστά τα μαθηματικά, να είστε 

ανταγωνιστικοί αλλά ταυτόχρονα και αληθινοί. 

 

8. Έλλειψη διαφάνειας 

Θα πρέπει να είστε 100% διαφανείς. Εάν αποκρύψετε δεδομένα σχετικά με τη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας ή την εταιρεία σας σε αρχικό στάδιο της 

διαδικασίας πρόσληψης, θα αυξήσετε κατά 100%-200% την πιθανότητα να 

«εξαφανιστούν» οι υποψήφιοι σε κάποιο από τα μετέπειτα στάδια. 

Δυστυχώς, με το φαινόμενο της πανδημίας, πολύς κόσμος έχει αναπτύξει μια 

πιο εχθρική στάση και δεν εμπιστεύεται εύκολα τους εργοδότες. Εάν 

αντιληφθούν οι υποψήφιοι ότι κάτι δεν είναι ξεκάθαρο ή ότι κάτι είναι θολό 

και ασαφές, το πιο πιθανό δεν είναι να ζητήσουν διευκρινίσεις, αλλά απλώς 

να εξαφανιστούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Η διαδικασία προσλήψεών σας είναι υπερβολικά 

κουραστική 

Το διαχειριστικό κομμάτι της διαδικασίας πρόσληψης ανάμεσα στις 

συνεντεύξεις, τη διεξαγωγή τεστ αξιολόγησης, τον έλεγχο συστάσεων και 

ιστορικού, δε θα πρέπει να δημιουργεί ενόχληση στους υποψηφίους. Έχουμε 

παρατηρήσει αρκετές φορές ότι όταν ένας υποψήφιος έχει τη 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μια απλή, ξεκάθαρη διαδικασία 

πρόσληψης και σε μια πιο μακροσκελή και περίπλοκη, θα επιλέξει 

σίγουρα την πρώτη. 

Οι υποψήφιοι που δε θέλουν να δέχονται πίεση θα επιλέξουν εργοδότες που 

έχουν λιγότερο τυπικές και πιο φιλικές διαδικασίες πρόσληψης.  

 

   10. Ο τωρινός εργοδότης το «κάνει πολύ δύσκολο» στον    

υποψήφιο να παραιτηθεί 

Πολύ συχνά, όταν ένας υποψήφιος ενημερώνει τον εργοδότη του ότι έχει 

αποφασίσει να αλλάξει δουλειά, του προσφέρονται καλύτερες συνθήκες και 

προνόμια προκειμένου να μην φύγει.  Και όντως, κάποιοι υποψήφιοι 

πρόκειται να λάβουν μερικές καλές προσφορές προκειμένου να 

επαναδιαπραγματευτούν τους όρους εργασίας με τους τωρινούς τους 

εργοδότες. 

Οι καλοί υποψήφιοι γνωρίζουν την αξία τους και θα υπενθυμίσουν στον 

τωρινό εργοδότη τους ότι αξίζουν περισσότερα από αυτά για τα οποία 

πληρώνονται.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Πώς μπορείτε να αποφύγετε την «εξαφάνιση» (ghosting) 

των υποψηφίων 

 

Δεν μπορείτε να εξαλείψετε πλήρως το φαινόμενο του ghosting 

 

Θα πρέπει να αναμένετε ότι το 15%-25% των υποψηφίων θα «εξαφανιστούν» 

ακόμη και αν κάνετε τα πάντα σωστά. 

Παρόλα αυτά, εάν το φαινόμενο του ghosting ξεπερνά το 30% θα πρέπει να 

αλλάξετε την προσέγγισή σας και να κάνετε μερικές καινοτόμες αλλαγές στις 

τακτικές πρόσληψης που ακολουθείτε προκειμένου να μειώσετε αυτό το 

ενοχλητικό και δαπανηρό φαινόμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Να θυμάστε τον Χρυσό Κανόνα: Η Πρόσληψη είναι 

Μάρκετινγκ 

Θα πρέπει να συμπεριφέρεστε στους υποψηφίους όπως θα 

συμπεριφερόσασταν στους δυνητικούς σας πελάτες. Δεν είναι όλοι τους 

προσοντούχοι αλλά παρόλα αυτά όλοι αξίζουν λίγη προσοχή και ενδιαφέρον. 

Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν το ποσοστό ανεργίας ήταν 10% ή 

υψηλότερο. Αλλά όταν φτάνει το 5% ή και χαμηλότερα (Οκτώβριος 2021), οι 

υποψήφιοι θα καθορίζουν πάντοτε τις συνθήκες.* 

*Οι συγκεκριμένες στατιστικές αφορούν τις ΗΠΑ 

 

2. Να είστε γρήγοροι στις αντιδράσεις σας 

Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τον κανόνα των 24 ωρών. Με το που 

λαμβάνετε μια αίτηση, ελέγξτε όσο πιο γρήγορα γίνεται το βιογραφικό του 

ατόμου και ενημερώστε τον υποψήφιο σχετικά με την απόφασή σας. Ακόμη 

και αν δεν έχετε χρόνο να συναντήσετε το άτομο τις επόμενες 1-2 ημέρες, 

μπείτε σε επικοινωνία μαζί του ΤΩΡΑ. 

Η ταχύτητα αντίδρασής σας θα εκτιμηθεί σίγουρα από τους υποψηφίους. 

Επίσης, εάν μετά την εξέταση του βιογραφικού θεωρήσετε ότι ο υποψήφιος 

δεν είναι προσοντούχος, προγραμματίστε να του στείλετε μια αποστολή 

απόρριψης μέσα στην εβδομάδα. Μην τον αφήνετε στο μυστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Μπείτε πρώτοι σε δράση 

Μην περιμένετε να σας τηλεφωνήσουν οι υποψήφιοι μετά την αποστολή 

του βιογραφικού τους. Καλέστε τους εσείς πρώτοι για μια πρώτη 

ανεπίσημη κουβέντα. Ποτέ μην αναμένετε ότι θα πάρουν οι ίδιοι 

πρωτοβουλία να κάνουν το επόμενο βήμα. Πιθανά είναι ήδη αρκετά 

απασχολημένοι με άλλους υποψήφιους εργοδότες. 

Μιλήστε τους για τη διαδικασία πρόσληψης που ακολουθεί η εταιρεία σας και 

ενδιαφερθείτε να μάθετε ΓΙΑΤΙ ψάχνουν για μια (άλλη) θέση εργασίας. Να 

θυμάστε πως η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ψάχνει απλώς για μια 

δουλειά, ψάχνει για μια ΑΛΛΗ δουλειά. 

 

4. Δείξτε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση 

Οι περισσότεροι υποψήφιοι αναζητούν μια νέα δουλειά καθώς δεν αντέχουν 

άλλο να προσπαθούν να «επιβιώσουν» μέσα από μια άσχημη σχέση που 

έχουν με τον τωρινό τους εργοδότη. Πιθανόν να έχετε ακούσει ότι πάνω 

από το 75% των ατόμων που παραιτούνται από τη δουλειά τους, 

ουσιαστικά ΔΕΝ παραιτούνται από τη δουλειά τους… παραιτούνται 

από τον προϊστάμενό τους. 

Επομένως, μια σωστή συμπεριφορά και το να δείξετε αληθινό ενδιαφέρον, 

μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Θεωρείτε ότι η κατάσταση με τον COVID 

σας έχει δυσκολέψει; Να ξέρετε ότι έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την 

πλειοψηφία των εργαζομένων. Δείξτε τους από την αρχή ενσυναίσθηση και 

πραγματική κατανόηση. Αυτό είναι που επιζητούν οι περισσότεροι. 

Επίσης, κάντε σίγουρο πως ο ρεσεψιονίστ σας φοράει το καλύτερό του 

χαμόγελο όταν υποδέχεται υποψηφίους που έχουν έρθει για συνέντευξη – ο 

ρεσεψιονίστ είναι η πρώτη και πιο σημαντική εικόνα της εταιρείας σας. 

 

  

 

 

 

 

 



5. Ανανεώστε τα social media σας 

Η πλειοψηφία των υποψηφίων θα πάρει μια απόφαση σχετικά με το αν θα 

ήθελε ή όχι να εργαστεί για την εταιρεία σας, τσεκάροντάς την μέσα από τα 

social media. 

Μερικά από τα πράγματα που θέλουν οι υποψήφιοι να δουν είναι τα εξής: 

Υπάρχει κοινωνική ζωή στην εταιρεία σας; Βρίσκετε ευκαιρία να γιορτάζετε 

διάφορα γεγονότα με την ομάδα σας; Αναγνωρίζετε συχνά την καλή 

απόδοση των εργαζομένων σας; Πώς θα μπορούσαν οι υποψήφιοι να 

διαπιστώσουν αν το να δουλεύει κανείς στην εταιρεία σας είναι ταυτόχρονα 

και διασκεδαστικό; Η πρόσληψη έχει γίνει πλέον μια «κοινωνική» 

υπόθεση.  

 

6. Δημιουργήστε μια σελίδα «Ευκαιρίες Καριέρας» στην 

ιστοσελίδα σας, η οποία θα εμπνέει 

Η σελίδα αυτή είναι αφιερωμένη στους δυνητικούς μελλοντικούς σας 

εργαζόμενους. Τους δείχνει ότι είναι σημαντικοί για εσάς. Μιλήστε τους για 

το ποιοι είστε, τι κάνετε, και προς τα που κατευθύνεστε ως εταιρεία. Και πείτε 

τους γιατί θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν να έρθουν στην 

ομάδα σας. 

Μην είστε ντροπαλοί ή βαρετοί. Οι άνθρωποι θέλουν να διασκεδάζουν στη 

δουλειά τους, και θα μπορέσουν μέσω αυτής της σελίδας καθώς και μέσω 

των social media σας να σας βαθμολογήσουν με «υψηλό σκορ όσον αφορά 

τη διασκέδαση». Εάν η σελίδα σας δεν εμπνέει, παραπέμπει σε 

«παλιομοδίτικο» και όχι διασκεδαστικό τρόπο λειτουργίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Να είστε ξεκάθαροι στην αγγελία και στα νούμερά σας 

Προτείνουμε να είστε πολύ ξεκάθαροι στην αγγελία που θα 

δημοσιεύσετε και ιδανικά να δώσετε και ένα εύρος μισθού. Εάν δεν 

υπάρχουν νούμερα, δε θα υπάρχει και ενδιαφέρον από τους υποψήφιους. 

Επίσης, οποιοδήποτε μπόνους ή άλλου είδους παροχές θα πρέπει να 

αναφέρονται ξεκάθαρα στην αγγελία. 

Αλλά να είστε τίμιοι σχετικά με τα νούμερα, καθώς οποιοδήποτε νούμερο 

αναφέρετε στην αγγελία σας θα πρέπει να μπορείτε να το αιτιολογήσετε κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

8. Να είστε διαφανείς – σε όλα 

Είτε στην αγγελία, είτε στο τηλέφωνο είτε κατά τη διάρκεια μίας δια ζώσης 

συνέντευξης, μην αποκρύπτετε πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας για 

την κατανόηση της δουλειάς. Δηλώστε στους υποψηφίους ότι έχουν το 

«ελεύθερο» να κάνουν ερωτήσεις, άσχετα με το πόσο περίεργες μπορεί να 

φαίνονται.  

Να είστε ξεκάθαροι και ανοιχτοί στην επικοινωνίας σας – και ενημερώστε 

τους υποψηφίους ότι αναμένετε το ίδιο και από αυτούς. Η διαφάνεια θα 

πρέπει να αποτελεί πολιτική της εταιρείας σας, η οποία θα γίνεται 

γνωστή και στους υποψηφίους. 

 

9. Απλοποιήστε τη διαδικασία πρόσληψης 

Κάντε τα πράγματα πιο απλά. Μπορείτε αν θέλετε να μετακινήσετε για λίγο 

αργότερα στη διαδικασία πρόσληψης τη διεξαγωγή των τεστ, ξεκινήσετε 

όμως έγκαιρα με τις ανεπίσημες συζητήσεις. Φυσικά, θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσετε 

ότι θα προσλάβετε το κατάλληλο άτομο, παρόλα αυτά να θυμάστε ότι 

χρειάζεστε αρκετούς υποψήφιους πελάτες για να καταλήξετε να έχετε έναν 

πελάτη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στις προσλήψεις. 

 

 

 



 

10. Κάντε τις κατάλληλες ερωτήσεις  

Κάντε σίγουρο ότι από νωρίς στη διαδικασία πρόσληψης (είτε τηλεφωνικά 

είτε κατά τη διάρκεια της 1ης συνέντευξης) θέτετε τις κατάλληλες ερωτήσεις 

που θα οδηγήσουν τους υποψηφίους να θέλουν να σεβαστούν τις 

διαδικασίες σας. 

Να είστε ανοιχτοί και ευθείς στις ερωτήσεις σας. Θέστε ερωτήσεις με 

τρόπο που θα εμπνεύσουν τον σεβασμό. 

Σας παραθέτουμε μερικά παραδείγματα: 

• Ποιο είναι το κίνητρό σας στην αναζήτηση μιας νέας δουλειάς και με 

ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε εμείς να ανταποκριθούμε 

στις απαιτήσεις σας; 

• Τι θα σας παρακινούσε ιδιαίτερα προκειμένου να «παλέψετε» για την 

απόκτηση μιας θέσης εργασίας; 

• Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο «κενό» που θα θέλατε να καλύψουμε 

όσον αφορά την αγγελία που διαβάσατε; Έχετε όλες τις πληροφορίες 

που χρειάζεστε; 

• Με πόσους άλλους υποψήφιους εργοδότες βρίσκεστε σε επαφή; 

• Συγκρίνοντάς μας με άλλους υποψήφιους εργοδότες με τους οποίους 

είστε ήδη σε επικοινωνία, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιθανότητες να 

αποφασίσετε να μη μας επισκεφθείτε για μια συνέντευξη; 

• Πώς αντιδράτε σε πιθανές πιέσεις του τωρινού σας εργοδότη να 

παραμείνετε στη δουλειά σας (όπως σε μια πιθανή προσφορά 

μεγαλύτερου μισθού); 

• Θα μπορούσατε να δεσμευτείτε ότι θα ακολουθήσουμε μαζί τη 

διαδικασία προσλήψεων της εταιρείας μας, μέχρι να φτάσουμε στο 

σημείο που θα μπορέσουμε να σας κάνουμε μια προσφορά; 

• Υπάρχει ο,τιδήποτε άλλο που θα θέλατε να έχουμε αναφέρει στην 

αγγελία; 

 

 

 

 

 

 



 

Σε έναν κόσμο που διοικείται όλο και περισσότερο μέσω μηχανημάτων, 

ψηφιακών επικοινωνιών και απρόσωπων μηνυμάτων, η προθυμία σας να 

έχετε προσωπική επαφή και η αυθεντικότητα της επικοινωνίας σας με τους 

υποψήφιους εργαζόμενους, είναι πιο σημαντικά από ποτέ. 

Και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνει την εταιρεία σας πιο ανταγωνιστική και 

ελκυστική στους δυνητικούς μελλοντικούς σας εργαζομένους. 

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πέρα από τον οικονομικό/χρηματικό 

παράγοντα, η πλειοψηφία όσων αναζητούν εργασία αναζητά επίσης πιο 

φιλικές σχέσεις στη δουλειά, σχέσεις που να διέπονται από εμπιστοσύνη.  

Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κατάλληλα τις προκλήσεις του περιβάλλοντος 

σχετικά με την αναζήτηση ταλέντων. Ένα υψηλό ποσοστό «εξαφάνισης» 

υποψηφίων στις καμπάνιες προσλήψεων που διεξάγετε, θα πρέπει να 

εκληφθεί ως ένα σημάδι αποσύνδεσής σας από τη σημερινή πραγματικότητα 

στην αγορά εργασίας. 

Εάν δεν μπορείτε να προσελκύσετε κατάλληλους ανθρώπους, μην 

κατηγορείτε τους κατάλληλους ανθρώπους. Η ικανότητά σας να τους 

προσεγγίσετε και να τους παρακινήσετε να θέλουν να μιλήσουν μαζί σας είναι 

μια άμεση αντανάκλαση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία! 

Patrick Valtin 

CEO Hirebox LLC 



  

 

 


