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                                                  Μαδρίτη, 06.09.2018  

 

Οι τομείς με την υψηλότερη προσφορά εργασίας στην ισπανική αγορά έως 

τον Οκτώβριο 2018 

 

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνεπάγεται, συνήθως, αύξηση των προσλήψεων κατά 

τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Adecco (εταιρεία ανθρώπινου 

δυναμικού με έδρα την Ελβετία). Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος, μία στις πέντε 

συμβάσεις εργασίας στην Ισπανία είχε υπογραφεί κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μηνών. 

 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση της ανωτέρω επιχείρησης, η οποία 

διατηρεί υποκατάστημα στη Μαδρίτη, κατά μέσο όρο, το μήνα Σεπτέμβριο, δημιουργήθηκαν 

περισσότερες συμβάσεις εργασίας, κατά 14,8%, συγκριτικά με τον μέσο ετήσιο όρο. Με βάση 

τα δεδομένα αυτά, έχει δημιουργηθεί ένας κατάλογος με τους κλάδους που αναμένεται να 

αυξήσουν την προσφορά τους.  

Στις βιομηχανικές δραστηριότητες, τις λιανικές πωλήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις 

μεταφορές, μαζί με τις υπηρεσίες, τα κέντρα επικοινωνίας, την παροχή συμβουλευτικής, τον 

τομέα της υγείας, την φιλοξενία και τον τουρισμό και τη δημόσια διοίκηση, αναμένεται να 

υπάρξει υψηλότερη προσφορά εργασίας. Ακόμη, ο τομέας της σίτισης είναι σημαντικός, με 

θετικά στοιχεία τόσο για την έναρξη της χειμερινής περιόδου, όσο και για το υπόλοιπο έτος.  

Η Adecco αναμένει ότι ο εγχώριος τουρισμός θα εντείνει τη ζήτηση για σεφ, βοηθούς 

κουζίνας, υπαλλήλους υποδοχής και αεροσυνοδούς, οι οποίοι θα χρειαστούν για να 

καλύψουν τη ζήτηση που θα υπάρξει τους φθινοπωρινούς μήνες. Θεωρεί επίσης ότι θα 

υπάρξει μεγάλη ζήτηση για ταμίες, χειριστές, συσκευαστές και εμπόρους λιανικής πώλησης, 

τεχνίτες συντήρησης ηλεκτρικών συσκευών, χειριστές τροφίμων και σερβιτόρους στη 

βιομηχανία τροφίμων ή καθαριστές και εκπαιδευτικούς, στην περίπτωση του τομέα των 

υπηρεσιών. 

Στον εμπορικό τομέα, υποστηρίζει ότι θα υπάρξει ζήτηση για διαφημιστές, στην ιδιωτική υγεία 

για γιατρούς και τεχνικούς για την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, και φυσικά για 

νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και ειδικευόμενους θεραπευτές. Ακόμη, στον τομέα των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, η μεγαλύτερη ζήτηση θα αφορά τους συμβούλους, τους 

αναλυτές και τους ελεγκτές, ενώ η δημόσια διοίκηση θα επιλέξει από την πλευρά της να 

προσλάβει εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. 

 


