
Τι κερδίζω ως επιχείρηση;

• Αποκτώ πρόσβαση σε μία δεξαμενή  
ξεχωριστών ταλέντων  των ανθρώπων 
που βρίσκονται στο φάσμα.

• Ενισχύω τη δυναμική, την καινοτομία 
και την αποδοτικότητά μου.

• Αποκομίζω όλα τα οφέλη  
της διαφορετικότητας, βαδίζοντας  
στα χνάρια της σύγχρονης εποχής. 

• Χτίζω μία επιχείρηση η οποία στηρίζει 
έμπρακτα την συμπερίληψη.

Αρκεί 
a Να ανεβάσω το προφίλ της επιχείρησης 

στην πλατφόρμα JobsLink
a να δημοσιεύσω τις θέσεις εργασίας  

που προσφέρω, και 
a να επιλέξω τον κατάλληλο υποψήφιο  

για κάθε θέση για να κάνουμε μαζί  
το επόμενο βήμα.

 Ίδρυση 2007
www.asperger.gr 

Ελληνικός Σύλλογος 
για το Σύνδρομο Asperger

elssavol@gmail.com 
Τηλ.: 697 242 9032

Οι σκοποί μας:
Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε 

το κοινωνικό σύνολο.

Συμμετέχουμε ενεργά
στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

Προωθούμε 
την κοινωνική αποδοχή και την εργασιακή  

ένταξη των ανθρώπων που βρίσκονται  
στο φάσμα του αυτισμού. 

Υποστηρίζουμε 
τα άτομα με αυτισμό  

και τις οικογένειές τους.

Με την υποστήριξη

Η διαδραστική πλατφόρμα
που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους

Άνοιξε το φάσμα
των δυνατοτήτων σου!
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Έχεις αυτισμό  
υψηλής λειτουργικότητας 

(Σύνδρομο Αsperger) 
και θέλεις να διεκδικήσεις

εργασία;

Είσαι επιχείρηση
και αναζητάς εργαζόμενους 

με ξεχωριστά 
ταλέντα;

Τι κερδίζω ως εργαζόμενος; 
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Ένας μέντορας με υποστηρίζει  
σε όλη μου την πορεία. 

Έτσι:

aΞεκαθαρίζω  
το εργασιακό χάος  
και περνάω μέσα  
από τις συμπληγάδες  
της άγνοιας της αγοράς 
εργασίας για άτομα σαν 
και μένα.

 aΧτίζω το βιογραφικό 
μου, βρίσκω κατάλλη-
λες ευκαιρίες και έχω 
υποστήριξη στις συνε-
ντεύξεις.

aΈχω υποστήριξη κατά 
την προσαρμογή μου 
στο νέο εργασιακό περι-
βάλλον και στη διάρκεια 
της εργασιακής μου 
πορείας. 

H πρώτη ελληνική πλατφόρμα  
που διασυνδέει τις επιχειρήσεις  
με υποψήφιους εργαζόμενους  
στο φάσμα του αυτισμού.

Δεν είμαι ποτέ πια μόνος στον λαβύρινθο 
της αναζήτησης εργασίας.

2  Kάνε εγγραφή  
ως υποψήφιος  
εργαζόμενος  

3  Δήλωσε τα στοιχεία σου  
και επίλεξε κωδικό

1  Mπες στο site https://asperger.gr

5  Κάνε αίτηση για τις θέσεις εργασίας 
που σε ενδιαφέρουν...
και έχεις αποκτήσει ευκαιρίες
να εργαστείς!

4  Ανέβασε το βιογραφικό σου 
και συμπλήρωσε  
το προφίλ σου




