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Spouse / Partner Career 
Counseling από την PfB Group

της Έλενας Κατσίνα, Group Business Leader, PfB Group

Χωρίς αμφιβολία, όπως έχει αποδειχτεί και στην πράξη, η μετεγκατάσταση στο 
εξωτερικό, ακόμη και αν είναι σε θέση εργασίας στην ίδια εταιρεία, είναι μια δύσκολη 
μετάβαση για το στέλεχος, που το τολμά. Όμως, ακόμη πιο αγχωτική και τρομακτική 
εμπειρία μοιάζει να είναι για το συνοδό μέλος και την οικογένεια, που θα το 
συνοδεύσουν στο νέο τόπο εγκατάστασης.

μία ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγισης 
της αγοράς εργασίας, που, μεταξύ άλλων, 
μπορεί να περιλαμβάνει personal branding, 
social profiles, τεχνικές δικτύωσης, προσο-
μοίωση συνεντεύξεων, τεχνικές διαπραγμά-
τευσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξατομί-
κευσης, η PfB Group προσφέρει κι εναλλα-
κτικές μορφές προσέγγισης της αγοράς - 
όπως η επιχειρηματικότητα – που μπορεί να 
περιλαμβάνει μεθόδους ανάπτυξης και δοκι-
μής της επιχειρηματικής ιδέας, χρηματοοικο-
νομικά μοντέλα, μεθόδους προώθησης της 
επιχειρηματικής ιδέας, προσέλκυσης επενδυ-
τών και πολλά ακόμα.
Η People for Business (PfB) - σε συνέχεια της 
σημαντικής και επιτυχημένης πορείας των 
τελευταίων χρόνων σε Υπηρεσίες Συμβου-
λευτικής Μετάβασης Καριέρας και με υψηλά 
ποσοστά επανατοποθέτησης των στελεχών 
στην αγορά εργασίας – διευρύνει το portfolio 
υπηρεσιών καθώς έρχεται να βοηθήσει 
σημαντικά και στην επανένταξη των στελεχών 
που προέρχονται από το εξωτερικό, μέσα 
από ένα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα, που 
αποτελεί άλλη μια Premium Υπηρεσία για 
τους πελάτες της PfB.

Ονομάζεται PfB’s Spouse / Partner Career 
Counseling και έχει σχεδιαστεί για να βοηθή-
σει και να υποστηρίξει το συνοδό μέλος, που 
θα μεταβεί σε άλλη χώρα, να προσαρμοστεί 
γρήγορα στο νέο περιβάλλον, διατηρώντας 
την αυτοπεποίθησή του.
Η υπηρεσία παρέχει εξατομικευμένη καθο-
δήγηση στο μέλος για τη στήριξη της καριέ-
ρας του και τη μετάβασή του σε ένα νέο 
εργασιακό περιβάλλον, μέσω της παροχής 
συμβουλών, δικτύωσης και της αξιοποίησης 
των κατάλληλων ικανοτήτων του στην 
τοπική αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα εστιάζει στην υποστήριξη του 
συμμετέχοντα σε θέματα καριέρας αλλά και 
σε ό,τι αφορά τις νέες κοινωνικές δραστηριό-
τητές του καθώς και προτάσεις για δημιουρ-
γία networking με “gold members”.
Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση, επιτρέ-
πει την ομαλή ένταξη στο νέο περιβάλλον, 
ακόμη και των συντρόφων που δεν επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν κάποια καριέρα, 
αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να προ-
σαρμοστούν στα καινούρια δεδομένα. Μέσα 
από την υπηρεσία αυτή έρχονται σε επαφή 
με το high lever δίκτυο της χώρας, στην 
οποία γίνεται η μετεγκατάσταση.
Ειδικότερα, γίνεται χρήση εξειδικευμένων 
εργαλείων, πραγματοποιείται εις βάθος ανά-
λυση της επαγγελματικής προσωπικότητας 
του συνοδού μέλους/συζύγου ή συντρόφου 
ώστε να κεφαλαιοποιηθούν τα δυνατά 
σημεία και να εντοπιστούν τα σημεία προς 
ανάπτυξη. Στη συνέχεια, δημιουργούνται 
εξατομικευμένα εργαλεία προσωπικής προ-
ώθησης – marketing tools - και σχεδιάζεται 

Το μέλος που ακολουθεί κάνει πολλές 
θυσίες για την καριέρα του/της συντρόφου 
και μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια 
έντονα συναισθήματα. Ο νέος ρόλος στην 
καινούρια θέση, -ειδικά το πρώτο διάστημα 
όπως είναι αναμενόμενο- απορροφά πλή-
ρως το στέλεχος, με αποτέλεσμα το μέλος 
να νιώθει ακόμη πιο μόνο και απομονω-
μένο στην ξένη χώρα.
Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι 
πιο συνηθισμένοι παράγοντες που οδηγούν 
σε μία αποτυχημένη μετεγκατάσταση του 
στελέχους είναι η μη επιτυχημένη προσαρ-
μογή των συνοδών μελών και λιγότερο τα 
θέματα που σχετίζονται με την εργασία. Και 
αυτό είναι μια ιδιαίτερα κοστοβόρα επέν-
δυση για την εταιρεία.
Καθώς τα άτομα αυτά βρίσκονται ξαφνικά 
χωρίς να έχουν δίκτυο επαφών, δεν γνωρί-
ζουν ιδιαιτερότητες όπως την τοπική οικο-
νομία ή την εργατική νομοθεσία, μετά από 
μία μακρά αναζήτηση, συχνά απογοητεύο-
νται και επιθυμούν να επιστρέψουν στη 
χώρα τους.
Η στάση που θα τηρηθεί από όλους τους 
εμπλεκόμενους, κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, μπορεί να έχει καθοριστικό αντί-
κτυπο στην επιτυχία της μετεγκατάστασης 
του στελέχους και στην αναζήτηση εργα-
σίας του μέλους που ακολουθεί.
Η PfB Group, στο πλαίσιο των Premium 
Services που παρέχει στους πελάτες της, 
προσφέρει ένα νέο ειδικά διαμορφωμένο 
πρόγραμμα που αφορά την υποστήριξη 
των στελεχών που μετεγκαθίστανται στην 
Ελλάδα.

Τ

Πληροφορίες:
PfB Group

(Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα)
Παραδείσου 17, 151 25 Μαρούσι 

Τ: 210 6800251 
S: www.pfb-group.com


