ΓΙΝΕ ΓΑΛΑΖΙΟΣ,
∆ΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πώς να αποκτήσετε το επάγγελµα των ονείρων σας και τα εφόδια για µια επιτυχηµένη γαλάζια καριέρα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ;
Η ναυτιλία είναι η κινητήρια δύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας. Πάνω από το 80% των φορτίων του παγκόσµιου εµπορίου µεταφέρονται
µέσω της θάλασσας, ενώ πάνω από το 70% των εµπορευµάτων που µεταφέρονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου
κόσµου µεταφέρονται διά θαλάσσης. Ο παγκόσµιος στόλος συνεχώς αναβαθµίζεται και εκσυγχρονίζεται, ενώ το µέγεθος του συνεχώς αυξάνεται. Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές, µε πρώτους τους Έλληνες, ελέγχουν το 40% της χωρητικότητας των πλοίων παγκοσµίως, και το 35% της
µεταφορικής ικανότητας της παγκόσµιας ναυτιλίας — συµπεριλαµβανοµένου του 55% της χωρητικότητας των πλοίων που µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια και του 35% της χωρητικότητας των δεξαµενόπλοιων, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 42% της αξίας του παγκόσµιου θαλάσσιου
εµπορίου. Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της BIMCO, υπάρχει παγκοσµίως έλλειµµα περίπου 16.500 αξιωµατικών. Η τάση είναι αυτός ο
αριθµός να αυξηθεί και σύµφωνα µε τις προβλέψεις µέχρι το 2025 ο στόλος του παγκόσµιου εµπορίου θα χρειαστεί άλλα 147.500 ανώτερα
στελέχη.
Τα λιµάνια στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο έχουν µεγάλη σηµασία για το ευρωπαϊκό εµπόριο. Η ναυπηγική βιοµηχανία και
η επισκευή πλοίων είναι τοµείς µε µακρόχρονη παράδοση στην περιοχή. Οι θαλάσσιες µεταφορές απαιτούν εκπαίδευση και δεξιότητες για ένα
ευρύ φάσµα επαγγελµάτων σε όλους τους υποτοµείς - ναυτιλία, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, λιµάνια. Οι κυβερνήσεις χρειάζονται εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό για την άρτια στελέχωση των διοικητικών και θεσµικών δοµών τους, του ναυτικού και του λιµενικού.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Πλοίαρχος/Aξιωµατικός καταστρώµατος
Α’ Μηχανικός/Aξιωµατικός µηχανής
Ηλεκτροτεχνίτης µηχανικός/
Ηλεκτρολόγος
Αρχιµάγειρας/Μάγειρας πλοίου
Υπεύθυνος ασφαλείας πλοίου
Ναυπηγός µηχανικός
Ναυτικός µηχανολόγος µηχανικός
Υπεύθυνος υγιεινής, ασφάλειας και
προστασίας περιβάλλοντος
Υπεύθυνος/Προσωπικό πληρωµάτων
Υπεύθυνος/ Προσωπικό προµηθειών
Τεχνικός διευθυντής / Αρχιµηχανικός
Βοηθός αρχιµηχανικός
Υπεύθυνος/ Προσωπικό διαχείρισης

• Υπεύθυνος/ Προσωπικό ναυλώσεων
• Υπεύθυνος/ Προσωπικό
ναυτασφαλίσεων
• Υπεύθυνος/ Προσωπικό
πληροφορικών συστηµάτων
• Υπεύθυνος / Προσωπικό
ανθρώπινου δυναµικού
• Προϊστάµενος λογιστηρίου /
Λογιστής
• Ναυτιλιακός ∆ικηγόρος
• Ναυλοµεσίτης
• ∆ιαχειριστής λιµανιού
• Χειριστής γερανού
• Υπεύθυνος ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης
• Συγκολλητής / Εφαρµοστής

ΕΙΜΑΣΤΕ Ε∆Ω
ΓΙΑ ΕΣΑΣ
ΕΤΑΙΡΟΙ
Κύπρος
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κύπρος
Ινστιτούτο Θαλάσσιων
Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΩ ΜΙΑ
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ;

Κύπρος
Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Θα θέλατε να έχετε άµεση πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας και να εργαστείτε
στο εξωτερικό, ενώ θα διαµένετε στην πατρίδα σας; Να έχετε συµβόλαιο βασισµένο
σε παγκόσµια πρότυπα και εγγυηµένα εργασιακά δικαιώµατα υπό ρυθµισµένες
συνθήκες; Τι θα λέγατε να ακολουθήσετε πολυάριθµα µονοπάτια της γαλάζιας
σταδιοδροµίας και διάφορες εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης; Σας ενδιαφέρει
ένας αρχικός υψηλός µισθός και µια επαγγελµατική σταδιοδροµία που συνοδεύεται
από µια γρήγορη ανέλιξη; Θα προτιµούσατε να αποκτήσετε διεθνώς αναγνωρισµένα προσόντα και πιστοποίηση που θα µπορούσε να αναβαθµιστεί χωρίς διακοπή
του κύκλου εργασίας σας; Είναι ο µακροπρόθεσµος προσωπικός χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός και η δυνατότητα αποταµίευσης σηµαντικά για εσάς; Θα σας
ευχαριστούσε να συνεργάζεστε µε συναδέλφους διαφορετικών εθνικοτήτων; Θα
επιλέγατε να µετακινείστε συνεχώς και να είστε ευέλικτοι στη σταδιοδροµία σας και
τη διαµονή σας χωρίς περιορισµούς;
Εάν όλα τα παραπάνω ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας για µια συναρπαστική
και ικανοποιητικά αµειβόµενη εργασία, τότε ενταχθείτε στη ναυτιλιακή κοινότητα
και γίνετε ένας υποψήφιος της Γαλάζιας Σταδιοδροµίας!
Η πρωτοβουλία του Κέντρου Γαλάζιας Σταδιοδροµίας θα σας υποστηρίξει παρέχοντας στοχευµένη καθοδήγηση για κατάρτιση, αναβάθµιση και διεύρυνση των
δεξιοτήτων σας στους τοµείς της ναυτιλίας, των θαλασσίων µεταφορών, της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων.

Ελλάδα
Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο Αθηνών
Ελλάδα
Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βουλγαρία
Σύμπλεγμα Φορέων
Θαλάσσιων Υποθέσεων
Ρουμανία
Πανεπιστήμιο Ναυτικών
Σπουδών της Κωνστάντζα

Θαλάσσιες
μεταφορές
Τουρισμός
κρουαζιέρας
T

Θαλάσσιες
υδατοκαλλιέργειες

Υπεράκτια
παραγωγή
πετρελαίου και
φυσικού αερίου

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε ακολουθήστε µας, σαρώνοντας τους
παρακάτω κωδικούς µε το κινητό σας τηλέφωνο ή απλά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.bluecareers.org.

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε
τον άνεμο, αλλά μπορούμε
να κατευθύνουμε το πανί ας είμαστε ο πλοηγός σας!

Φιλοδοξούµε να γίνουµε οι µέντορές σας!

www.bluecareers.org

twitter.com/Blue_Career

bit.ly/2CwhbjU

linkedin.com/company/blue-career

Το πρόγραμμα MENTOR συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του
EASME (Συμφωνία επιχορήγησης EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365-MENTOR)

goo.gl/TPcWpy

www.bluecareers.org

