
تجد الشركات اليونانية الناشئة صعوبة بالغة في توظيف الكفاءات التقنية

أظهرت دراسة استقصائية أن الشركات اليونانية الناشئة تجد صعوبة بالغة في توظيف الكفاءات التي 
إلى جذب مناَفسًة عالميًة تهدف  Starttech Ventures تحتاجها، ولهذا أطلقت منظومة ريادة األعمال

العمال المهرة إلى الشركات اليونانية الناشئة. يمكن لهؤالء الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة الفوز بوظيفة 
 .في واحدة من الشركات الناشئة في أثينا

:Starttech Venturesيقول ديميتريس تسينغوس مؤسس

نموها نظرًا لصعوبة العثور على األشخاص "يوضح التقرير أن الشركات اليونانية الناشئة تعاني تقييدًا في 
المناسبين لملء المناصب الشاغرة. وهذا هو السبب وراء إطالقنا مسابقًة عالميًة للفوز بوظيفٍة ودعٍم 

 قانوني وإداري مجاني للحصول على تأشيرة دخول االتحاد األوروبي. 

رة أشخاص خالل العام المقبل، إلى توظيَف أكثر من عشتتطلُع من الشركات  ٪70يظهر االستطالع أن 
توظيَف أكثر من خمسة أشخاص. تقّيُم نصف تلك الشركات صعوبَة العثور على  تأملُ منها  ٪30وأن 

من تلك  ٪60متقدمين مناسبين بثمانية على مقياس من واحد إلى عشرة. عالوة على ذلك، فقد اختارت 
  .لمؤهلين"الشركات عدم شغل الوظائف الشاغرة بسبب نقص المتقدمين ا

ويضيف ديميتريس تسينغوس: "هذا يعني أن هناك فرصًة حقيقيًة للعمال المهرة لالنتقال إلى اليونان  
."والعمل في الشركات اليونانية الناشئة

ووفقًا لديمتريس تسينغوس: "يوضح التقرير أن هناك حاجة لعدة أنواع من مهندسي البرمجيات. المهندسون 
ويليهم   front-end engineersبة في العثور عليهم هم مهندسو الواجهة األماميةالمنشودون واألكثر صعو 

ولكن هناك حاجة أيضًا إلى أنواع أخرى من   full-stack engineersمهندسو تطوير البرمجيات  
والمقابالت السابقة التي مهندسي البرمجيات ممن يصعب العثور عليهم. تتوافق هذه النتائج مع الدراسات 

مع أربعة مؤسسين ناشئين شاركوا في االستطالع. ثمة شرط أساسي هو  Starttech Ventures أجرتها
أن يتمتع العمال المهرة المتقدمين ببضع سنوات من الخبرة في هذا المجال ومن التواصل باللغة 

.اإلنكليزية"

نه ُمرحٌب بك للقيام بذلك، وأعرف أن أولئك الذين تم تعيينهم لسَت بحاجٍة إلى تعّلم اللغة اليونانية، مع أ" 
في هذه الوظائف سيجدون أن العمل في أثينا سيوفر لهم الكثير من األشياء. يشهد أولئك الذين اتخذوا 



اللذين لمسوهما في الشركات اليونانية الناشئة "، كما  هذه الخطوة بالفعل، على الترحيب الحار واالحتواء
 .ميتريس تسينغوسيقول دي

 Starttech Ventures حول

، وهي واحدة من أوائل شركات بناء 2012يناير عام -في كانون الثاني Starttech Ventures تأسست
المشاريع المحترفة في العالم. مقرها في أوروبا ومركزها الرئيسي في أثينا، اليونان. نحن نرتكز على ما 

 .Yodeck و Epignosis و AbZorba games  مثل حققناه من نجاحات كبيرة، في مجاالت

في مراحلها المبكرة ونركز على مؤسسين من شرق البحر  SaaS B2B نحن متخصصون في شركات
األبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا. مهمتنا هي تصميم وتطبيق نموذج متسق وفّعال من الناحية 

 .يا الجديدة بنجاحالمالية يعمل على إطالق وتوسيع نطاق شركات التكنولوج

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 Starttech Ventures ديميتريس تسينغوس، الرئيس التنفيذي لشركة

  tsingos@starttech.vcإيميل: 

30211800 1709+ 

 :ادخْل المسابقة وقْم بالتسجيل في الندوة عبر هذا الرابط

https://www.starttech.vc/work-in-greece/ 
 

 

 


