INFO-PLAN Α.Ε.
AgroJob
Κοντά στον Εργάτη – Μαζί με Αγρότη

Your Logo or Name Here

Τι είναι το AgroJob
Web εφαρμογή στον τομέα εύρεσης εργατών γης,
κτηνοτροφίας, αλιείας και εργατών αγροτοβιομηχανίας

Your Logo or Name Here

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής – Συμμόρφωση με πρότυπα και κανονισμούς
 Γλώσσα διεπαφής με τους χρήστες, Ελληνικά και Αγγλικά.
 Responsive design – mobile-first.
 Χρήση των Web standards και εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας.
 Λειτουργία σε ασφαλές περιβάλλον με χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας SSL/256bit.
 Ανάπτυξη με βάση το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0
• Συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. (GDPR).
• Είσοδος στο σύστημα με username και password.

Your Logo or Name Here
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Οι ανάγκες όλων, η αφετηρία μας! Ο Στόχος και η εγγραφή στο agrojob
Το agrojob καταφέρνει να «ταξιδεύει» τους εργάτες. Τους φέρνει πιο
κοντά σε αυτούς που έχουν κάτι κοινό, την εργασία, τους αγρότες και
τις αγροτοεπιχειρήσεις!
Στόχος του agrojob, να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια
των αγροτών και των αγροεπιχειρήσεων.
Εγγραφή στο agrojob
• Εργάτες γης, οδηγοί, χειριστές αγροτικών μηχανημάτων και
χειρωνάκτες εργάτες αγροτοβιομηχανιών.
• Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αγροτοεπιχειρήσεις

Your Logo or Name Here
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Πώς γίνετε η κράτηση θέσεων εργατών

Τρόποι κράτησης θέσεων εργατών

• Η κράτηση θέσεων μπορεί να γίνει από κινητό • Οnline κράτηση μέσω του www.agrojob.gr.
τηλέφωνο, tamplet ή από σταθερό σταθμό εργασίας • Οnline κράτηση απ΄ευθείας στο app.agrojob.gr.
Η/Υ.

• Κράτηση θέσεων μέσω ψηφιακών καναλιών του
δικτύου συνεργατών.

Your Logo or Name Here
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Διαδικασία κράτησης Θέσεων Εργατών
Ζήτηση εργασίας

Η ζήτηση εργασίας
καταχωρείται στο σύστημα από
τους εργάτες γης, τα Κέντρα
Κοινότητα, τα Κ.Υ.Τ ή τις Μ.Κ.Ο.
για λογαριασμό των εργατών.

Προσφορά Εργασίας

Ο προσφέρων εργασία κάνει
είσοδο στο σύστημα και
βλέπει
τις
διαθέσιμες
ημερομηνίες προς εργασία
από τους εργάτες.

Ταύτιση προσφοράς – ζήτησης
εργασίας
Η ταύτιση της προσφοράς με
τη ζήτηση εργασίας λαμβάνει
υπόψιν της τα στοιχεία:
 Ημερομηνία
 Ημερομίσθιο
Τα υπόλοιπα «ποιοτικά»
χαρακτηριστικά εμφανίζονται
στον κάθε ενδιαφερόμενο
μόνο αν υπάρχει ταύτιση στα
βασικά πεδία.
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Οριστικοποίηση Κράτησης θέσεων
Εργατών
• Εmail – SMS

• Συχνή παρακολούθηση των SMS και των E-mail.

Your Logo or Name Here
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Διαχείριση κράτησης θέσεων εργατών
Μετά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, έχετε την ευκαιρία να διαχειριστείτε on line την κράτησή σας οποιαδήποτε
στιγμή το επιθυμείτε. Μέσω του προσωπικού σας λογ/σμού έχετε πρόσβαση στις κρατήσεις σας και μπορείτε να:

Ακυρώσετε θέση

Μειώσετε τον αριθμό
κρατήσεων

Αυξήσετε τον
αριθμό θέσεων

Τρέχουσα κατάσταση
Το σύστημα είναι δυναμικό, με την
τρέχουσα κατάσταση των κρατήσεων
να ενημερώνεται σε δευτερόλεπτα.
Your Logo or Name Here

8

Διαδικασία Αξιολόγησης
• Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία,
αποστέλλεται αυτόματα και στους δύο εμπλεκόμενους,
ένας σύνδεσμος μέσω του οποίου μπορεί ο καθένας να
αξιολογήσει τον άλλον.

Your Logo or Name Here
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Πρόσθετες λειτουργίες του AgroJob
•

Εξαγωγή Στατιστικών δεδομένων

Your Logo or Name Here
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Ψηφιακή διακυβέρνηση
•Αυτοδιοίκηση

•Συλλογικοί Φορείς

Your Logo or Name Here
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Τι υπηρεσίες παρέχει το AgroJob στην αυτοδιοίκηση και σε συλλογικούς φορείς
• Υποστηρίζει Δήμους – Κέντρα Κοινότητας και Συλλογικούς Φορείς (Συνεταιρισμοί, Τ.Ο.Ε.Β).
• Συνεργάζεται με Κ.Υ.Τ και Μ.Κ.Ο.
 Ενθαρρύνει την «Ενίσχυση της Διαφορετικότητας».

Your Logo or Name Here
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Υπηρεσίες Συνεργατών
1. Τα Κέντρα Κοινότητας
προβαίνουν:

2. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί –
Ομάδες Παραγωγών

• Σε μαζική εγγραφή εργατών
γης.

• Προβαίνουν σε μαζική εγγραφή
των αγροτών και στην
προαγορά SMS για την επίτευξη
οικονομίας κλίμακας.

• Σε μαζική εγγραφή αγροτών –
αν παραστεί ανάγκη- και στην
προαγορά SMS για την επίτευξη
οικονομίας κλίμακας.

• Λειτουργούν και ως
προσφέροντες εργασία σε
εργάτες (εργοδότες), για τις
ανάγκες των δικών τους
επιχειρηματικών μονάδων.

3. Tα Κ.Υ.Τ, οι Μ.Κ.Ο.
• Έχουν τη δυνατότητα εγγραφής
εργατών γης μέσω της
εφαρμογής. Επιπλέον, ο κάθε
εγγεγραμμένος εργάτης γης,
συνδέεται με το Κ.Υ.Τ ή την
Μ.Κ.Ο. ώστε να υπάρχει
δυνατότητα επόπτευσης της
δραστηριότητάς τους.
• Αναλαμβάνουν την εγγραφή
και στη συνέχεια την παροχή
βοήθειας, όπως συνεννόηση με
τους εργοδότες, διερμηνεία,
επεξήγηση των διαδικασιών
στους εργάτες κ.λπ.
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Η Καινοτομία του AgroJob
Το agrojob
• παράγει νέα υπηρεσία,
• εισάγει στο Φορέα υλοποίησης μία σημαντικά βελτιωμένη
διαδικασία παραγωγής υπηρεσιών, που βρίσκει άμεσης
επιχειρησιακής και διοικητικής εφαρμογής,
• αλλάζει τους τρόπους παραγωγής και διάθεσης της υπηρεσίας
• εντάσσει νέες τεχνολογίες και συστήματα στο φορέα, προς
διάθεση του προσωπικού και χρήση από τους πολίτες,
• μειώνει το κόστος παραγωγής και διάθεση της υπηρεσίας,
• βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας,
• προσθέτει υπεραξία στη τελική παρεχόμενη υπηρεσία,

• Η πρότασή του agrojob είναι:
• Πρωτοπόρα, Ρεαλιστική, Αξιόπιστη, Περιβαλλοντικά,
Οικονομικά και Επιχειρησιακά Βιώσιμη.
Your Logo or Name Here
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Πλεονεκτήματα λειτουργίας του AgroJob
 Η μη διάθεση κεφαλαίου για το χτίσιμο
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος.
 Οι χαμηλές λειτουργικές δαπάνες.
 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας
(οικονομικής και επιχειρησιακής).
 Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
 Η αποτροπή δημιουργίας
μιας
προβληματικής δομής, σε μια εποχή
που καταργούνται και συγχωνεύονται
προβληματικοί φορείς.
 Η
αποφυγή
αντιοικονομικών
προσλήψεων για την λειτουργία και
υποστήριξη μιας τέτοιας δομής.
Your Logo or Name Here
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Οφέλη της χρήσης του AgroJob
Σε επίπεδο Συλλογικού Φορέα
- Η ενίσχυση του ρόλου και
της αποστολής του Φορέα.
- Η ενίσχυση της διοργανικής
συνεργασίας με τους
πολίτες.
- Η εναρμόνιση του Φορέα με
τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις
που λαμβάνουν χώρα στο
χώρο του δημοσίου και
ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Your Logo or Name Here
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Οφέλη της χρήσης του AgroJob
Σε επίπεδο Κοινωνίας
- Η ελαχιστοποίηση έως μηδένιση της
ταλαιπωρίας του πολίτη από
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και
κοστοβόρες μετακινήσεις.
- Η ενίσχυση των ψυχικών αποθεμάτων και
στην ανάταση της κακής ψυχολογίας των
εργατών.
- Η ενεργοποίηση των εργατών και όσων
γενικά αναζητούν και προσφέρουν εργασία.
- Η αναβάθμιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης
του κοινού σε κρίσιμους τομείς της
καθημερινής ζωής.
- H έμπρακτη στήριξη των αγροτών, κ.λ.π.
Your Logo or Name Here
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Νομοθετική κατοχύρωση

Λειτουργία της εταιρείας

Η υλοποίηση και η λειτουργία του AgroJob γίνεται
στο πλαίσιο των διατάξεων:
 του Δ.Κ.Κ Ν.3463/2006, άρθρα 75 και 85 για την
λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την
Απασχόληση
 και του άρθρου 4, του Ν. 4368/2016 για την
λειτουργία Κέντρων Κοινότητας και την Κοινή
Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.
14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες
προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854
Β’/30.03.2016).

 Η INFO-PLAN Α.Ε εφαρμόζει το ISO 9001: 2015
και συμμορφώνεται με την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός(ΕΕ)
2016/679 διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR)
 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα AgroJob έχει
κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα με την
3.071/2019 ΣΠ και κατοχυρωμένο Σήμα με την
υπ΄αριθμ. ΕΞ 4283/22-7-2019 Απόφαση Υπ.
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΙSO
9001:2015
Your Logo or Name Here
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AgroJob
Κοντά στον Εργάτη – Μαζί με τον Αγρότη

Ένας Πολύτιμος Αγροβοηθός
στα χέρια των αγροτών και
των αγροτοβιομηχανιών μας!

Μήπως δεν είναι έτσι;
Your Logo or Name Here
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Ευχαριστούμε
INFO-PLAN A.E
+30 6973826531
info@infoplan.gr
www.infoplan.gr
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