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ΚΕΣΕΑ

Where change begins…

Τ

ο ΚΕΣΕΑ είναι
μια συμβουλευτική εταιρεία
- boutique -, η
οποία παρέχει
εξειδικευμένες
υπηρεσίες που
περιστρέφονται
γύρω από τους
τομείς στρατηγικής, οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
O πυρήνας του αποτελείται από πέντε
στελέχη, ενώ το δυναμικό του ενισχύεται, ανάλογα με τα έργα που αναλαμβάνει, με αξιόλογους εξωτερικούς
επιστημονικούς συνεργάτες. Αυτό του
δίνει την ευχέρεια να έχει πρόσβαση
σε πολλές ειδικότητες και συμμετοχή
εξειδικευμένων στελεχών σε κάθε περίπτωση.
Μοντέλο λειτουργίας
Εφαρμόζοντας ένα ευέλικτο μοντέλο
λειτουργίας, το κάθε μέλος της ομάδας
έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων
που αναλαμβάνει, γνωρίζοντας ταυτόχρονα όσα τρέχουν από τα υπόλοιπα
μέλη της και στα οποία συμμετέχει
όταν χρειάζεται. Μπορεί να εργάζεται
στο σπίτι ή αλλού και όχι απαραίτητα
στο γραφείο, φτάνει να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα και τα πρότυπα
ποιότητας, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.
Οι ρόλοι είναι κατανεμημένοι με βάση
τις δυνατότητες και τις γνώσεις του
καθενός, ανάλογα με τις τρέχουσες
ανάγκες. Οι αρμοδιότητες εναλλάσσονται κατά καιρούς, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται διεύρυνση γνώσεων και
δεξιοτήτων, ενώ η δομή της ομάδας δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού εμπειριών και εξειδίκευσης, ώστε να έχει ο

34

IN BUSINESS

Χριστίνα Κοκκ
αλή
compliance
& HR
Ασ

χολείται με θέ
ανθρώπινου δυ ματα
όπως, πολιτικέ ναμικού,
ς,
σίες, συστήματ διαδικαα,
φές θέσεων κα περιγραι
γράμματα και πα οργανορά
με ζητήματα νό λληλα
κανονισμών, συ μων και
μμ
σης, GDPR και όρφωάλλα.

Ραφαήλ Παρής
research & ΙΤ

Στα κύρια καθήκοντά του είναι η διεξαγωγή ερευνών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές σε θέματα εκπαίδευσης και
συμβουλευτικής. Στον ψηφιακό του ρόλο είναι υπεύθυνος για τα
πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί η ομάδα. Ταυτόχρονα
αναζητεί και εντοπίζει διαρκώς τρόπους βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από την αξιοποίηση
των τεχνολογικών μέσων.

Τα δεδομένα στον τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού αλλάζουν δραστικά τα τελευταία χρόνια και
είναι σίγουρο ότι έπεται συνέχεια. Οι σύγχρονοι οργανισμοί, εάν δεν είναι, οφείλουν να τεθούν σε εγρήγορση,
υιοθετώντας αλλαγές που αρχίζουν από τη νοοτροπία και εκτείνονται στην κουλτούρα, για να συναντήσουν
τους τρόπους εφαρμογής και τα αποτελέσματά τους. Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ), με μότο του, Where change begins…, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για να επιτύχει μια
τέτοια προσπάθεια, δηλώνει η γενική διευθύντρια, Άννα Ξυνιστέρη. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΤΩ ΠΙΣΙΑΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EMMA LOUISE ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
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FACTS
Ίδρυση: 2006

Άννα Ξυνιστέρη
strategy

Έργα: Το ΚΕΣΕΑ έχει ένα πλούσιο βιογραφικό υλοποίησης
μικρών και μεγάλων έργων, αρκετά από τα οποία ήταν συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή
Δημοκρατία.

Η ομάδα λειτουργεί υπό την
καθοδήγησή της και βάσει του
οράματος του οργανισμού, που
δεν είναι άλλο από την καθιέρωση και την αναγνώρισή του
στην αγορά ως μίας εταιρείας
παροχής υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών. Ως πιστοποιημένη
εκπαιδεύτρια, επικεντρώνεται
σε θέματα στρατηγικής και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Επιτεύγματα:

10.000+

είναι οι εκπαιδευόμενοι, που
συμμετείχαν, μέχρι σήμερα, σε
εργαστήρια και σεμινάρια του
κέντρου.

800 +

πελάτης το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στο
μοντέλο που εφαρμόζεται δεν υπάρχει ιεραρχία, έτσι ο καθένας έχει την
ευχέρεια να πει την άποψή του και να
εισακουστεί ισάξια, τονίζει η κ. Ξυνιστέρη. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των στελεχών
του, το ΚΕΣΕΑ έχει δημιουργήσει ένα

μονοπάτι καριέρας στη συμβουλευτική,
το οποίο μπορεί να ακολουθήσει κάποιος, ο οποίος συμβαδίζει με τα πρότυπα εταιρειών που παρέχουν τέτοιες
υπηρεσίες, συμπληρώνει.
Ποιότητα, συνέπεια και σχέση
Οι κύριες αξίες που πρεσβεύει το
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ΚΕΣΕΑ πηγάζουν από το τρίπτυχο:
Quality-delivery-relationship (ποιότητα
- συνέπεια - σχέση). Πίσω από τις λέξεις αυτές κρύβεται η αλληλένδετη σχέση που έχουν μεταξύ τους, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που προσφέρεται στον πελάτη. Προτεραιότητα
αποτελεί η παροχή υψηλής και προσεγ-
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οργανισμοί και εταιρείες επωφελήθηκαν από τις εκπαιδευτικές
και συμβουλευτικές του υπηρεσίες.

300 +

έργα υλοποιήθηκαν, από τα
οποία 100+ ήταν συγχρηματοδοτούμενα.

1.500+

σεμινάρια και εργαστήρια έχουν
σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί.

Οι κύριες αξίες του
ΚΕΣΕΑ πηγάζουν από
το τρίπτυχο: Ποιότητα
- συνέπεια - σχέση,
αρχίζοντας από τις
μεθόδους εργασίας και
καταλήγοντας στην επαφή
με τους πελάτες
επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες μας,
έτσι ώστε να μας τοποθετούν ψηλά στη
λίστα των επιχειρηματικών εταίρων
τους».
Σ’ όλη αυτή τη διαδικασία η τεχνολογία διαδραματίζει καίριο ρόλο, καθώς
έχει αλλάξει τα δεδομένα σε πολλούς
τομείς, πολλοί από τους οποίους σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό
και τη διοίκησή του. Στην περίπτωση
του ΚΕΣΕΑ, η χρήση μιας μεγάλης
γκάμας τεχνολογικών εργαλείων
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
δουλειάς των στελεχών του, διευκολύνοντας τους ίδιους, αλλά και την
επικοινωνία τους με τον πελάτη.
eταιρικη κοινωνικη ευθυνη
Κατά τη διάρκεια της πορείας του το
ΚΕΣΕΑ προσφέρει και στην κοινωνία
ευρύτερα, μέσα από το πρόγραμμα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ΕΚΕΣΕΑ, που επικεντρώνεται, κυρίως,
στους νέους για θέματα απασχόλησης
και σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).
Μέσα από αυτό έχει «συνδεθεί» με
άτομα και οργανώσεις: «Βοηθάμε στις
προσπάθειές τους για άντληση οικονομικών πόρων και παρέχουμε εθελοντικά τις υπηρεσίες μας στα θέματα που
εμπίπτουν στο αντικείμενό μας», εξηγεί
η κ. Ξυνιστέρη.
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