
Η σύνδεση-εγγραφή όλων των χρηστών γίνεται απο την πάνω δεξια 

επιλογή «Εγγραφή» / «Συνδεθείτε» 

 

Στη συνέχεια ο χρήστης πληκτρολογεί το email αλλα και τον κωδικό 

του για να συνδεθεί.  

 

Στην περίπτωση που έχει χάσει τον κωδικό σύνδεσης, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την επιλογή “Χάσατε τον κωδικό σας;” για να τον 

ανακτήσει. 



 

 

Για Εργοδότες: 
Στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει συνδεθεί ως εργοδότης, βλέπει 

πάνω δεξιά την εικόνα του προφίλ του, καθώς και το όνομα χρήστη. 

Ακουμπώντας το ποντίκι πάνω στο όνομα χρήστη, εμφανίζονται 

όλες οι δυνατότητες του.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ως «εργοδότης» θα πρέπει 

να εγκριθείτε απο το αρμόδιο τμήμα του ΟΕΕ. 



 



Επιλέγοντας κάποια απο τις δυνατές επιλογές, ο χρήστης 

μεταφέρεται στο διαχειριστικό περιβάλλον του προφίλ του, 

ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει στη διάθεση του. 

Για παράδειγμα, επιλέγοντας την εντολή  ο 

εργοδότης θα μεταφερθεί στο περιβάλλον διαχείρισης θέσεων 

εργασίας, ώστε να δεί ΟΛΕΣ τις θέσεις εργασίας που έχει προσθέσει 

ο ίδιος. 

 

Με μια πρώτη ματιά μπορεί πολύ εύκολα να δεί όλες τις 

λεπτομέρειες των θέσεων, καθώς και τις αιτήσεις που έχουν 

υποβληθεί σε αυτές. 

Πχ Digital Designer έχει 1 appliciation, έχει δημιουργηθεί στις 

30/06/2018 και θα είναι ενεργή μέχρι τις 30/11/2018. 

Έτσι, μπορεί με μια γρήγορη ματιά να ελέγξει πόσοι Υποψήφιοι 

έχουν υποβάλλει αίτηση για κάθε θέση εργασίας αλλα και 

ανανεώσουν τις θέσεις. 

 

 

 



Πάνω δεξιά στο πράσινο κουμπί, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 

ΝΕΑ θέση εργασίας. 

 

Πατώντας το, ανοίγει μια νέα προβολή, όπου καλείται να 

συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία για να υποβάλλει τη θέση 

εργασίας. 

 

Μερικά απο αυτά είναι: 

• Τίτλος 

• Λεπτομέρειες 

• Κατηγορία 

• Προσόντα 

 



 Για την ολοκλήρωση υποβολής ο χρήστης πρέπει να πατήσει το 

κουμπί στο κάτω δεξί μέρος της προβολής 

. 

 

 

Στην επιλογή “Applications”  

 

Ο χρήστης, μπορεί να ελέγξει τις υποβολές των Υποψήφιων σε όλες 

τις θέσεις εργασίας που έχει υποβάλλει. 

 

 

 

 

Στην δεξιά πλευρά της προβολής αιτήσεων, μπορεί ο χρήστηςε να 

δεί την αίτηση του υποψήφιου, να επεξεργαστεί τα στοιχεία του, να 

την εκτυπώσει, αλλά και να του απαντήσει με προσωπικό μήνυμα. 

 

 

 



 


