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INNO-CAREER
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί
σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO
CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1
Μαΐου 2015 – 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο
αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, μέσω της
προσαρμογής των υπαρχόντων καινοτόμων
προσεγγίσεων – μεθόδων, ενός πιλοτικού
συστήματος συνεχόμενης κατάρτισης στενά
συνδεδεμένου με τις ανάγκες της επαγγελματικής
ζωής που θα στηρίξει την περαιτέρω
επαγγελματική ανάπτυξη και θα βελτιώσει τις
ικανότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας σε
όλους τους τομείς.

4η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η 4η Διοικητική Συνάντηση του έργου
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα της Ελλάδας, στις
24 Σεπτεμβρίου 2015. Στη συνάντηση συμμετείχαν
εκπρόσωποι των εταίρων [EOPPEP (Lead Partner),
EURICON, USRV, NVF, INEK ΠEO] και του
εξωτερικού αξιολογητή του έργου (ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ).

τη μία πλευρά να συζητηθούν τα θέματα για την
προετοιμασία των final activity και final financial
report, όπου η καταληκτική ημερομηνία είναι 3009-2015 και από την άλλη πλευρά να γίνει μια
επισκόπηση των αποτελεσμάτων και των πακέτων
εργασίας του έργου που ολοκληρώθηκαν.

Στη συνέχεια, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις
δραστηριότητες
όπου
είχαν
εμπλακεί.
Συγκεκριμένα
παρουσίασαν
την
πιλοτική
υλοποίηση
του
προγράμματος
και
του
Intermediate Implementation Report για κάθε
χώρα καθώς και την ίδρυση δικτύου συμβούλων.
Το USRV παρουσίασε το Network Implementation
Report. Ο EOPPEP παρουσίασε την μεθοδολογία,
την αξιολόγηση και το Monitoring Report.

Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν διπλός. Από

“Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που θα γίνει των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.”
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του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ελεύθεροι
επαγγελματίες, εκπρόσωποι των δημόσιων αρχών
κλπ) συμμετείχαν στην τελική διάσκεψη και το
θεματικό εργαστήριο.

Η EURICON συζήτησε με τους υπόλοιπους εταίρους
το Final Quality Assurance Report και οι Εξωτερικοί
Εταίροι το Final External Evaluation Report.

Η διάσκεψη ξεκίνησε με μία γενική παρουσίαση
του έργου από τον ΕΟΠΠΕΠ. Στη συνέχεια, ο ΙΝΕΚΠΕΟ παρουσίασε την έρευνα για τα προγράμματα
συνεχόμενης εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά
περιγράμματα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
συμβούλων σταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο ΕΟΠΠΕΠ παρουσίασε το κοινό ευρωπαϊκό
επαγγελματικό περίγραμμα για τους συμβούλους
σταδιοδρομίας. Επίσης, ο ΕΟΠΕΠΠ παρουσίασε τα
Καινοτόμα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
προγράμματος INNO-CAREER και το NVF την
εκπαιδευτική μεθοδολογία, τα εκπαιδευτικά υλικά
και τη διαδραστική πλατφόρμα. Όλοι οι εταίροι
παρουσίασαν εν συντομία την πιλοτική εφαρμογή
σε κάθε χώρα. Τέλος, ο ΕΟΠΠΕΠ έκανε μία
παρουσίαση
του
Σχεδίου
αξιοποίησης
αποτελεσμάτων.

Επιπλέον,
η
EURICON
παρουσίασε
τις
δραστηριότητες διάχυσης που έλαβαν χώρα κατά
την τελευταία περίοδο.
Τέλος, ο EOPPEP συζήτησε με τους εταίρους το
Σχέδιο Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων, το Σύμφωνο
Αξιοποίησης και τα θέματα που αφορούν την
υποβολή της τελικής αναφοράς του έργου στην
Εθνική Αρχή Ελέγχου.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 30 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η τελική διάσκεψη και το 30 Θεματικό Εργαστήριο
του έργου INNO-CAREER φιλοξενήθηκαν στην
Αθήνα, Ελλάδα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Εκπρόσωποι των πέντε εταίρων, εξωτερικός
αξιολογητής του έργου και σύμβουλοι
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φυλλάδια και τα 500 CDs. Τέλος, όλοι οι εταίροι
οργάνωσαν εκδηλώσεις διάδοσης για να
προωθήσουν το έργο και τα κύρια αποτελέσματα
του.
Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η πιλοτική εκπαίδευση περιελάμβανε εκπαίδευση
σε έξι καινοτόμες θεματικές ενότητες, οι οποίες
προέκυψαν τόσο από τις τρεις έρευνες πεδίου που
πραγματοποίησε η σύμπραξη των συνεργαζόμενων
χωρών της και σε άλλες χώρες της ΕΕ και από την
τεχνογνωσία των εταίρων. Για κάθε ενότητα
υπήρχε ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης, μια
παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, μελέτες
περιπτώσεων και ασκήσεις που θα βοηθούσαν
τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν και να
εμβαθύνουν στα ζητήματα που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Κύριο
συστατικό του εγχειριδίου και των παρουσιάσεων
ήταν οι καινοτόμες μέθοδοι και οι τεχνικές για την
καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους σε κάθε θεματική
ενότητα.

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας εξέφρασαν το έντονο
ενδιαφέρον τους για το έργο και έκαναν
συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις για πιθανές
βελτιώσεις, ευκαιρίες αξιοποίησης και δράσεις
διάχυσης του έργου κατά τη διάρκεια
του
θεματικού εργαστηρίου. Τέλος, ακολούθησε
συζήτηση και οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας
σχολίασαν στους εταίρους τη σημαντικότητα του
εκπαιδευτικού
προγράμματος
και
έτσι
ολοκληρώθηκε επιτυχώς το θεματικό εργαστήριο.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ (NVF)

Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ INNO-CAREER
Το NVF ολοκλήρωσε την ηλεκτρονική πλατφόρμα
εκπαίδευσης και η πιλοτική εφαρμογή του
εκπαιδευτικού
προγράμματος
σε
κάθε
συμμετέχουσα χώρα ολοκληρώθηκε. Επίσης, ο
ΕΟΠΠΕΠ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση της Πιλοτικής Εφαρμογής, το
Σχέδιο Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων και το
Σύμφωνο Αξιοποίησης και η EURICON τα 1000

Κατά την έναρξη του έργου, η υλοποίηση της
πιλοτικής
εφαρμογής
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος συζητήθηκε στη Γενική Διεύθυνση
της Υπηρεσίας Εργασίας της Τσεχίας
όπου
συμφωνήθηκε ότι οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες θα προέρχονται από το Γραφείο
Εργασίας Επαγγελματικού
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απάντησαν μέσα στο χρονικό όριο που τους
δόθηκε αρχικά.
Προσανατολισμού. Η πρόσωπο με πρόσωπο
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό
Γραφείο Εργασίας και Κατάρτισης στην Πράγα.

Πρώτα απ 'όλα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
απευθείας
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα μέχρι τις 05.05.2015 όπου οι 32
απάντησαν μέσα στο χρονικό όριο που τους
δόθηκε αρχικά.
Τον Μάρτιο του 2015, το NVF πραγματοποίησε δύο
γύρους του πιλοτικού προγράμματος (1719.6.2015, 24-26.6.2015). Αμέσως μετά, μια
σύντομη ενημέρωση για την πορεία, το
περιεχόμενο των 6 θεματικών ενοτήτων, και τη
διεύθυνση για την on-line εγγραφή στο πιλοτικό
πρόγραμμα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
NVF και επίσης στάλθηκαν στο Γραφείο Εργασίας
οι συμμετέχοντες του προγράμματος. Η on-line
εγγραφή ολοκληρώθηκε, όταν έφτασε του 38
συμμετέχοντες.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε στους 32 συμμετέχοντες
μία θεματική ενότητα ανά εβδομάδα με τη
σύσταση να τη μελετήσουν κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας και να στείλουν πίσω συμπληρωμένη
την υποχρεωτική εργασία. Οι περισσότεροι από
τους συμμετέχοντες ακολούθησαν τη σύσταση
αυτή, αλλά τελικά μόνο 21 συμμετέχοντες έστειλαν
πίσω όλα τα 30 υποχρεωτικά καθήκοντα (μέχρι της
καθορισμένης προθεσμίας 06.10.2015) και η
συμμετοχή τους στην 3 ήμερη πρόσωπο με
πρόσωπο διάλεξη επιβεβαιώθηκε.

Πρώτα απ 'όλα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
απευθείας
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα μέχρι τις 05.05.2015 όπου οι 32

Όλοι οι 21 συμμετέχοντες εκπλήρωσαν επιτυχώς
τα καθήκοντά μελέτης (ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, υποχρεωτική εργασία σε κάθε
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Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή
αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ορίζονται στο παραδοτέο «Οδηγός Διαδικασιών
Πιστοποιητικού».

θεματική
ενότητα,
γραπτές
εξετάσεις,
προσομοίωσης συνέντευξης) και έλαβαν το
πιστοποιητικό παρακολούθησης που εκδόθηκε
από το NVF.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (EOPPEP)
Στις 24-26 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε στον
ΕΟΠΠΕΠ η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ο στόχος του
εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η υποστήριξη
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης στις
σχετικές δομές της εκπαίδευσης των συμβούλων,
της κατάρτισης και της απασχόλησης στο δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα.
Στην πιλοτική εκπαίδευση συμμετείχαν 24 άτομα
τα οποία ανήκαν στο Ανεξάρτητο Τμήμα
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, στα Κέντρα
Προώθησης
της
Απασχόλησης
Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης, Γραφεία Διαμεσολάβησης και στις Μη
κυβερνητικές Οργανώσεις (ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ).

Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση της ειδικής
συνεδρίας οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε
γραπτή εξέταση σε κάθε θεματική ενότητα. Επίσης
ολοκλήρωσαν 4 από τις 5 υποχρεωτικές ασκήσεις,
Τέλος η συνολική εκτίμηση των συμμετεχόντων
διατυπώθηκε στη γραπτή εργασία στο αντικείμενο
του τμήματος επιλογής τους ή στη συμμετοχή μαζί
με άλλους εκπαιδευόμενους στην προσομοίωση
της συμβουλευτικής συνεδρίας στη θεματική
ενότητα επιλογής.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν
σύμβουλοι σταδιοδρομίας, διαχειριστές και
εξωτερικοί
συνεργάτες
της
Διεύθυνσης
Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ.

5

4th NEWSLETTER

Όσον αφορά την ανατροφοδότηση από τους
συμμετέχοντες δείχνει ότι το πρόγραμμα κάλυψε
τις ανάγκες για συνεχιζόμενη κατάρτιση στις νέες
εξελίξεις και στα καινοτόμα θέματα - εργαλεία του
ιδρύματος. Η ανάλυση των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων που αξιολογήθηκαν θα είναι μια
πηγή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και θα
επιτρέψει τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού
προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες δόθηκε πρόσβαση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.inno-career.com
όπου αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό και ήταν
στη διάθεσή τους μια εργαλειοθήκη από
διαδραστικές ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση
και μελέτη, καθώς και στο ηλεκτρονικό δίκτυο
http://www.innocareer.eu/index.php?option=com
_kunena&view=home&defaultmenu=66&Itemid=6
4&lang=en.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (USRV)
Ο σχεδιασμός της πιλοτικής εφαρμογής του
προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
αξιολογήσουν τόσο τη βελτίωση των γνώσεων, των
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, πριν και μετά
τη διεξαγωγή της πιλοτικής εφαρμογής όσο και το
ίδιο το πρόγραμμα κατάρτισης σε σχέση με τους
δείκτες ποιότητας, όπως την οργάνωση, τις
μεθόδους και τις τεχνικές, το εκπαιδευτικό υλικό
και την επάρκεια των εκπαιδευτών κ.λπ.

Το USRV επικοινώνησε με όλα τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
στο
Βένετο
πραγματοποιώντας επίσης βραδινά μαθήματα,
καθώς και με τα νέα CPIAs (κέντρα κατάρτισης
εκπαίδευση ενηλίκων), προκειμένου να τους
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση
του προγράμματος κατάρτισης, τα υλικά και την
ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης. Επιπλέον,
το USRV δημοσίευσε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα
του USRV, προκειμένου να ενημερώσει για την
έναρξη της πιλοτικής κατάρτισης και της
διαδικασίας επιλογής.
Μετά την τελική επιλογή, 21 συμμετέχοντες έγιναν
δεκτοί στο πρόγραμμα. Το USRV επέλεξε τους
υποψηφίους,
ανάμεσα
από
συμβούλους
σταδιοδρομίας, με διαφορετικό υπόβαθρο. Πο
οποίοι αποφάσισαν να συμμετάσχουν για
διαφορετικούς λόγους, αλλά ο κοινός στόχος ήταν
η βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.
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Το USRV παρείχε στους συμμετέχοντες τις
απαραίτητες
πληροφορίες
για
να
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και
να συμπληρώσουν τις υποχρεωτικές εργασίες.
Τέσσερις καθηγητές τους υποστήριξαν κατά τη
διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης και για το
ηλεκτρονικό δίκτυο και έκαναν εγγραφή. Κλήθηκαν
να συμμετάσχουν στη συζήτηση με νέα θέματα και
να ανταλλάξουν απόψεις και παρατηρήσεις με
άλλους συναδέλφους.
Όλοι οι 21 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τα μαθήματα και έλαβαν την πιστοποίηση
που εκδόθηκε από το USRV.

Το πιλοτικό πρόγραμμα άρχισε στις 15
Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του USRV. Τα
δέκα ωρών πρόσωπο με πρόσωπο μαθήματα
χωρίστηκαν σε δύο πλήρεις ημέρες (εισαγωγικό
μάθημα και διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων)
και μισή μέρα για την τελική αξιολόγηση.
Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν
επίσης να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο
αυτο-αξιολόγησης, προκειμένου να έχουν μια
γενική εικόνα των ικανοτήτων τους. Το ίδιο
ερωτηματολόγιο τους υποβλήθηκε την τελευταία
ημέρα για να αξιολογήσουν πόσο βελτιώθηκαν οι
ικανότητές τους.

Ήταν μια θετική εμπειρία για το USRV. Το USRV θα
διοργανώσει ξανά το πρόγραμμα κατάρτισης πολύ
σύντομα, προκειμένου να δώσει αυτή την ευκαιρία
και σε άλλους εκπαιδευτικούς ή συμβούλους
σταδιοδρομίας.
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ενότητες της πιλοτικής εκπαίδευσης και
απάντησαν στις ερωτήσεις των εκπαιδευομένων.
Οι συμμετέχοντες έθεσαν αρκετά ενδιαφέροντα
θέματα για συζήτηση σε ένα ανοιχτό
εμπλουτισμένο διάλογο, με τον τρόπο αυτό, η ίδια
η εκπαίδευση προκάλεσε το ενδιαφέρον της
ομάδας για τις έξι θεματικές ενότητες.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (INEK-PEO)
Η πιλοτική εκπαίδευση στην Κύπρο έλαβε χώρα
τον Σεπτέμβριο του 2015, σε δύο γύρους, στις 9 και
στις 17 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Στην πρώτη
πρόσωπο
με
πρόσωπο
συνάντηση,
οι
εκπαιδευόμενοι έλαβαν γενικές πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα, τους στόχους και τους
σκοπούς του. Οι εκπαιδευτές ανέφεραν αναλυτικά
τις αντίστοιχες διαδικασίες και τις υποχρεώσεις
των εκπαιδευομένων για την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης και τους πληροφόρησαν επίσης και
για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να περιηγηθούν
μέσα στην πλατφόρμα και να εξοικειωθούν με τη
χρήση της και την υποβολή των απαιτούμενων
εργασιών.

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συνάντησης,
οι συμμετέχοντες μελέτησαν τις έξι θεματικές
ενότητες
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα,
ολοκλήρωσαν τις υποχρεωτικές εργασίες της κάθε
θεματικής ενότητας και υπέβαλαν τις γραπτές
εργασίες τους στους εκπαιδευτές. Η δεύτερη
συνάντηση ήταν αφιερωμένη πλήρως στις έξι
σχετικές με τις εξετάσεις θεματικές ενότητες, στην
ολοκλήρωση του δεύτερου ερωτηματολογίου
αυτο-αξιολόγησης και στην συνολική αξιολόγηση
του πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης.
Από τους συμβούλους σταδιοδρομίας, τριάντα
τέσσερις (34) παρακολούθησαν την εκπαίδευση
κατά την πρώτη συνεδρία, δεκαεπτά (17) εκ των
οποίων ολοκλήρωσαν πλήρως το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της πρόσωπο με πρόσωπο

Μετά
την
ολοκλήρωση
του
πρώτου
ερωτηματολογίου
αυτο-αξιολόγησης,
οι
εκπαιδευτές παρουσίασαν τις έξι θεματικές
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εκπαίδευσης, τις υποχρεωτικές εργασίες, τη
γραπτή εργασία και έλαβαν τη βεβαίωση
συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μετά από τόση εντατική εργασία, όλοι οι εταίροι
του έργου INNO-CAREER εκφράζουν την ελπίδα ότι
το πρόγραμμα κατάρτισης θα συμβάλει στην
περαιτέρω
επαγγελματική
ανάπτυξη
των
συμβούλων σταδιοδρομίας, καθώς και στην
αναβάθμιση της ποιότητας στη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας και στην προώθηση της κοινής
κατανόησης μεταξύ των κύριων φορέων χάραξης
πολιτικής
και
των
αντιπροσωπευτικών
οργανώσεων για τις νέες αναδυόμενες δεξιότητες
που απαιτούνται από τους επαγγελματίες
καθοδήγησης στον εργασιακό χώρο και την
επιχειρηματική ζωή.
Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου
INNO-CAREER www.inno-career.eu.
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