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που θα ενισχύσουν την Παραγωγή 



Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της έλλειψης δεξιοτήτων και καθώς οι ανάγκες 
για νέες (δεξιότητες) διογκώνονται τόσο γρήγορα, οι εργοδότες δεν μπορούν 
πλέον να απευθύνονται στην αγορά για να αποκτήσουν νέα skills όποτε τα 
χρειάζονται. Πρέπει λοιπόν να "κατασκευάζουν", να δημιουργούν οι ίδιοι τα 
ταλέντα προκειμένου να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν εργατικό δυναμικό 
με τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζονται κάθε φορά προκειμένου να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Το ταλέντο είναι ο πιο ανανεώσιμος πόρος στον 
πλανήτη μας: Έτοιμο να μάθει, να προσαρμοστεί και να ευδοκιμήσει σε νέα 
περιβάλλοντα.

Rebekah Kowalski 
Αντιπρόεδρος της Manpower North America

Το δυναμικό του Παραγωγικού Κλάδου για τη μετατροπή των βιομηχανιών 
και την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο, χάρις 
στην ταχύτατη πρόοδο των νέων τεχνολογιών. Μπορούμε να διαμορφώσουμε 
αυτή τη νέα γενιά εργαζομένων μόνο με νέες και εξελισσόμενες δεξιότητες 
για το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό: Μια αποστολή για την 
οποία είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε μαζί με τους εταίρους μας.

Chandra Brown 
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ινστιτούτο MxD
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Η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και ο μετασχηματισμός επηρεάζουν κάθε κλάδο, 
ανατρέπουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.  
Η παραγωγή πρωτοπορεί, καθώς οι νέοι ρόλοι εμφανίζονται τόσο γρήγορα την ίδια  
στιγμή που οι προηγούμενοι καθίστανται ξεπερασμένοι.

Ο παραγωγικός τομέας αναφέρει όλο και περισσότερο ελλείψεις σε ταλέντα καθώς 
επιδιώκει να βρει τον σωστό συνδυασμό τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων για την 
κάλυψη νέων θέσεων. Καταλύτης της αλλαγής δεξιοτήτων ήταν η αυτοματοποίηση -  
η δύναμη της μηχανής. Τώρα ο μετασχηματισμός σε όλο τον κλάδο έχει υπερσυμπιεστεί 
από το Διαδίκτυο των πραγμάτων, την ψηφιακά συνδεδεμένη επιχείρηση, τα δεδομένα, 
δηλαδή τα big data και τα open data και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) προκειμένου να 
διαχειριστεί το εύρος της πρόκλησης - δηλαδή της μηχανικής σκέψης.

Για να βρεθούν λύσεις σε αυτή την έλλειψη δεξιοτήτων και να εξασφαλιστεί  
ότι περισσότερες από 2 εκατ. θέσεις θα καλυφθούν στην Παραγωγή1,  
η  ManpowerGroup και η MxD απηύθυναν έκκληση σε περισσότερους από  
30 ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους όπως η Siemens, 
η Microsoft, η Caterpillar και η General Electric με στόχο να διαμορφώσουν από 
κοινού μια αναγνωρισμένη από τη Βιομηχανία ταξινόμηση που καθορίζει τους 
ψηφιακούς ρόλους του μέλλοντος.  Η πρωτοποριακή ανάλυση εργατικού δυναμικού, 
που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την MxD (πρώην Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιομηχανίας 
και Σχεδιασμού Καινοτομίας), παρέχει την πρώτη ταξινόμηση του είδους αυτού, 
περιγράφοντας τις δεξιότητες και τους ρόλους του μέλλοντος και χρησιμεύοντας  
ως πρακτικό εργαλείο για τους οργανισμούς του κλάδου της Παραγωγής.

Η μετάβαση της βιομηχανίας στην πλήρη ψηφιοποίηση εξελίσσεται και επιταχύνεται 
καθημερινά. Η συγκεκριμένη έκθεση χαρτογραφεί τις τάσεις αναδιάρθρωσης της Παραγωγής, 
προσδιορίζει τις δεξιότητες και τους ρόλους που απαιτούνται ενώ περιγράφει πώς μια 
κουλτούρα καινοτομίας και αποτελεσματικής ηγεσίας θα αποδειχθούν οι καταλύτες για την 
επιτυχία καθώς οι εταιρείες μετασχηματίζονται.

Το DIGITAL για τους οργανισμούς, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει λογισμικό, δεδομένα,  
και ελέγχους για τον σχεδιασμό, το μοντέλο, την προσομοίωση, την ανάλυση, τον έλεγχο, την κοινή χρήση και τη 
διαχείριση της δημιουργίας, την παράδοση και την απόδοση προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
αναμένεται να αγγίξει κάθε πτυχή του Οργανισμού και τελικά να γίνει ο νέος τρόπος που λειτουργεί κάθε επιχείρηση.

   Βασικά μηνύματα

• Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
απαιτεί νέες δεξιότητες, 
νέους ρόλους και νέες 
προσεγγίσεις από την 
ηγεσία. 

• Οι εταιρείες 
χρειάζονται νέες 
προσεγγίσεις για την 
αναβάθμιση δεξιοτήτων 
των εργαζομένων σε 
ταχύτητα και κλίμακα 
ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές.

• Το "κλειδί" είναι 
το σωστό μείγμα 
τεχνολογίας,  
ανθρώπων και 
δεξιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 
Η "ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΗ" ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
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Η Παραγωγή έχει υποστεί πολλούς μετασχηματισμούς, από τον "βρώμικο", τον "σκοτεινό" και τον 
επικίνδυνο έως τον προηγμένο, τον ψηφιακό και τον συνδεδεμένο. Έχουμε χαρτογραφήσει τέσσερις 
γενιές στον παραγωγικό κλάδο - Generations Zero to Three (Γενιές 0-3). Σήμερα βρισκόμαστε στο 
ένα άκρο της τρίτης γενιάς, που χαρακτηρίζεται από τη μετασχηματιστική δύναμη βελτιώσεων 
στα συνδεδεμένα συστήματα και τη μηχανική μάθηση. Το 2020, αναμένουμε ότι η Generation 
Three θα αποτελέσει την "καρδιά" του ανθρώπινου δυναμικού δεδομένου ότι η Τεχνολογία 
θα είναι ευρύτερα διαθέσιμη και οι μηχανές θα καταστούν πιο έξυπνες, διδάσκοντας 
και διδασκόμενοι οι μεν από τους δε και διαμορφώνοντας μια νέα γενιά ρόλων για να 
διαχειριστούν τα εν λόγω άκρως συνδεδεμένα συστήματα σε όλη την επιχείρηση.

Βοηθώντας τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να περιηγηθούν σε αυτή την αλλαγή, θα είναι πιο 
εύκολο εάν εργοδότες, εκπαιδευτικοί και φορείς συνεργαστούν σε επίπεδο χάραξης στρατηγικών 
για την προετοιμασία τόσο του σημερινού όσο και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού για τη 
συνεχή αλλαγή. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά με τις κατάλληλες δεξιότητες και 
μια νέα κουλτούρα μάθησης που ευνοεί την επιθυμία και την ικανότητα ευμάθειας και  βοηθώντας 
τους ανθρώπους να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους για ρόλους υψηλής ζήτησης, θα μπορούμε να 
είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.

Το 65% των 
επαγγελμάτων  
που θα κάνουν 
όσοι ανήκουν 
στην Generation Z 
(όσοι γεννήθηκαν 
μετά το 1996) 
δεν υπάρχουν 
ακόμη2

GEN 0
Τυποποίηση & Ισχύς

Συμβατική μεθοδολογία 
παραγωγής 1900-1970

GEN 1
Μεταβατική Αυτοματοποίηση 

& Ψηφιοποίηση 
1970-2005

GEN 2
Δίκτυο και 

Μετασχηματιστική 
Ολοκλήρωση/Ενσωμάτωση

2005-2020

GEN 3
Ευφυή συστήματα 
αναδύονται μετά 

το 2020

ΓΕΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Κάθε γενιά ευθυγραμμίζεται με τις διαφορετικές εποχές των εργαλείων, των τεχνολογιών και της εργασίας.   

Η Generation Zero αναφέρεται στη συμβατική μεθοδολογία παραγωγής, που καλύπτει τις πρώτες επτά δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

Η Generation One - τα 35 χρόνια από το 1970 έως το 2005 - εγκαινιάστηκε από νέα συστήματα υλικού και λογισμικού που 
βελτίωσαν ταχύτατα τις διαδικασίες  μέσω της αυτοματοποίησης.

Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος της Generation Two - που χαρακτηρίζεται από τη δύναμη του μετασχηματισμού των ριζικών 
βελτιώσεων στο λογισμικό. Αυτό έχει βελτιώσει τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πολύ πιο αποτελεσματικά.

Η επόμενη στροφή είναι προς την Generation Three. Ο ρυθμός μεταβολής επιταχύνεται ραγδαία. Χρειάστηκαν περίπου 
τρία τέταρτα του ενός αιώνα για να προχωρήσουμε από την Gen Zero, όμως η επόμενη στροφή έγινε στο 50% του χρονικού 
διαστήματος. Η Gen Two ξεκίνησε το 2005 και μέχρι το 2020 αναμένουμε να περάσουμε πλήρως στη Gen Three. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  
ΤΟ ΤΑΞΊΔΊ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΊΣΜΟΥ
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Σχεδόν το 1/2 όλων των ρόλων στον τομέα της παραγωγής 
(49%) θα χρειαστεί να αλλάξουν μέσα στα επόμενα 3 έως 5 
χρόνια, καθώς οι διαδικασίες γίνονται πλήρως ψηφιακές.  
Η ανάλυσή μας για το ανθρώπινο δυναμικό προσδιόρισε 165 
νέους και εξελισσόμενους ρόλους σε επτά επιμέρους τομείς 
τεχνικής εξειδίκευσης.3  

Επίσης, εξετάσαμε τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις περιοχές 
της γνώσης που ενισχύουν την ατομική σταδιοδρομία, την 
απόδοση της επιχείρησης και την προστιθέμενη αξία.

Η εξέλιξη των ρόλων είναι διαφορετική και σημαντική -  
οι μελλοντικοί ρόλοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία: 
Τεχνικός συντήρησης, Τεχνικός Προληπτικής Συντήρησης, 
Μηχανικός Ρομποτικών εφαρμογών, Μηχανικός Αρχιτεκτονικής 
Δεδομένων, Σχεδιαστής Προϊόντων, Διευθυντής Ψηφιακής 
Παραγωγής, Σχεδιαστής στρατηγικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Ευέλικτος Project Manager, Αρχιτέκτονας του Διαδικτύου 
των Πραγμάτων, Διαχειριστής Έργων Ψηφιακής Ασφάλειας, 
Προγραμματιστής εφαρμογών Παραγωγής, Επιστήμονας 
δεδομένων, Υπεύθυνος διαχείρισης πρακτικών γνώσεων της 
κοινότητας, Τεχνικός Εκπαιδευτής, Ανώτατος διευθυντής, 
Υπεύθυνος μεταφοράς γνώσης και κανόνων δεοντολογίας.

Κάθε εργασία στον προηγμένο βιομηχανικό κλάδο υποστηρίζει 
περίπου 3 με 5 επιπλέον θέσεις εργασίας στο δίκτυο παροχής. 
Ο αντίκτυπος του μετασχηματισμού διαφέρει για κάθε 
τομέα με τη μεγαλύτερη μετατόπιση να συμβαίνει μεταξύ 
της κεντρικής γραμμής παραγωγής και της ψηφιακής 
κατασκευής - 28% των 165 νέων ή εξελισσόμενων ρόλων 
βρίσκονται σε αυτόν τον τομέα.4

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι ανακαλύψεις στην κινητή συνδεσιμότητα, το βιομηχανικό 
Internet των Πραγμάτων, το AI, η ρομποτική, η εκτύπωση 3D 
και τα προηγμένα υλικά, αναμένεται να  μεταβάλλουν ριζικά 
τα συστήματα κατασκευής και παραγωγής στα επόμενα 5 
με 10 χρόνια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί έναν 
πιο συνδεδεμένο κόσμο, ανάγκη για νέες δεξιότητες και νέες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν και να 
παράξουν αξία.

 
 

 
 

ΟΙ 7 ΤΟΜΕΙΣ

Η έρευνά μας αναγνώρισε 165 ρόλους 
στον τομέα της κατασκευής/παραγωγής, 

που κατανέμεται σε 7 τομείς

Ψηφιακές Επιχειρήσεις | 16% 
Ηγεσία, στρατηγική και διακυβέρνηση 
σε οργανωσιακό επίπεδο

Ψηφιακή Βιομηχανία | 28%
Παραδοσιακά γνωστή ως πρωτογενής διαδικασία

Ψηφιακό πλέγμα | 21% 
Διαχείριση δεδομένων σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής του προϊόντος

Ψηφιακό προϊόν | 8% 
Υπηρεσίες υποστήριξης μετά 
την αγορά και ανατροφοδότηση 

Ψηφιακός Σχεδιασμός | 10%
Εργαλεία, τεχνικές και καινοτόμα 
νοοτροπία για σχεδιασμό, προσομοίωση 
και σχεδιασμό προϊόντων

Δίκτυο εφοδιασμού 11% 
Τεχνολογίες και δυνατότητες που 
υποστηρίζουν την προσφορά και την 
παράδοση πόρων και προϊόντων

Omni  | 6%
Ευρύτερες, εξωτερικές περιοχές εργασίας 
μεταξύ τομέων

21%

28%
6%

11%

10%

8%

16%

% ΡΟΛΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:  
ΠΩΣ ΟΊ ΑΝΘΡΩΠΟΊ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΟΜΟΊΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΊΣΜΟ 

Ενώ οι τομείς επιρρεάζουν τον οργανισμό, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα επηρεαστούν διαφορετικά 
από την μετασχηματισμό της παραγωγής. Εντός των 7 τομέων, συγκεκριμένοι ρόλοι μπορούν να 
χαρτογραφηθούν ανάλογα με την επίδραση που έχουν στην οργάνωση και τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέονται μεταξύ τους. Η ταχύτατα μεταβαλλόμενη βιομηχανία θα απαιτήσει σχεδόν το 1/4 των 
εργαζομένων να είναι Πρωτοπόροι, παρουσιάζοντας πρώτα τις ιδέες και τις διαδικασίες που θα 
ξεκινήσουν τον μετασχηματισμό. Σχεδόν 1 στους 5 θα αποτελέσουν τους Καθοδηγητές, θέτοντας  
σε εφαρμογή διαδικασίες για την εκτέλεση της στρατηγικής, ενώ στην πλειονότητά τους, δηλαδή  
το 60%, οι Παραγωγοί θα είναι υπεύθυνοι ώστε η αλλαγή να συμβαίνει και να εκτελείται καθημερινά5. 
Οι ρόλοι των παραγωγών υπάρχουν σε κάθε τομέα, από υψηλού επιπέδου θέσεις, την Πληροφορική, 
μέχρι τις βασικές γραμμές Παραγωγής.

Οι Πρωτοπόροι,(24%)  
δημιουργούν τις ιδέες  

και τις διαδικασίες

Οι Παραγωγοί (60%) 
μετατρέπουν τους 

βασικούς πόρους σε 
αποτελέσματα

Οι Καθοδηγητές, (16%)  
παρέχουν τη δυνατότητα 

στους συναδέλφους τους να 
υιοθετήσουν και να εκτελέσουν 

αυτές τις στρατηγικές

ΣΤΟΥΣ 7 ΤΟΜΕΙΣ, 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΤΟΥΣ
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Καθώς οι οργανισμοί είναι πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μπορεί να έχουν 
ένα κυμαινόμενο, δηλαδή όχι σταθερό αποτέλεσμα σε ολόκληρο τον οργανισμό και να επεκτείνονται 
στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Όταν μια παγκόσμια εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης επικαιροποιεί τις 
απαιτήσεις ισχύος για μια οθόνη, οι προμηθευτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα από 
την αναβάθμιση του design του συστήματος διασύνδεσης μέχρι και το περίβλημα της οθόνης 
για την ενδεχόμενη ανακατασκευή του πίνακα ελέγχου. Η επίδραση στα δίκτυα εφοδιασμού είναι 
σημαντική - αρκεί κάθε πτυχή της αλυσίδας να είναι ευέλικτη και ικανή να προσαρμοστεί γρήγορα στις 
νέες απαιτήσεις, από τα συστήματα θέασης και τους αισθητήρες για τον ποιοτικό έλεγχο έως και την 
ανάλυση δεδομένων για την ανίχνευση ζητημάτων συντήρησης σε πραγματικό χρόνο. 
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Η ManpowerGroup και η MxD έχουν χαρτογραφήσει τις βασικές δεξιότητες και τους τεχνικούς τομείς για τους  

165 ρόλους Παραγωγής που μπορεί να απαιτηθούν από έναν εργαζόμενο προκειμένου να προωθηθεί σε μια 

νέα θέση. Οι συνοπτικοί χαρακτήρες περιγράφουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους υποψήφιους.  

O ρόλος του πολυ-μηχανικού συνδέεται με πάνω από 12 ρόλους του MxD / ManpowerGroup.

Monique - Ο Πολύ- μηχανικός 
Βελτιστοποιώντας ολοκληρωμένα συστήματα: άνθρωποι, διαδικασίες, παραγωγή και τεχνολογία

"Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Πολύ-Μηχανικός 
λειτουργεί ως «σοφός οδηγός» και ως «περιπετειώδης 
ταξιδιώτης». Σήμερα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες 
και επιλογές για το πώς και πού δουλεύουμε, 
αντιμετωπίζοντας περισσότερες προκλήσεις από ποτέ. 
Διατηρώντας ένα ανοιχτό μυαλό και συνεχίζοντας να 
μαθαίνουμε, γινόμαστε καινοτόμοι και δημιουργοί αξίας 
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οργανισμού".

ΡΟΛΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

ΡΟΛΟΙ 
ΠΡΟΟΔΟΥ

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ 
ΡΟΛΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μηχανικός Βελτιστοποίησης Επιδόσεων Παραγωγής, Διευθυντής 
Προγράμματος Ψηφιακής Παραγωγής, Διευθυντής Επιχειρήσεων 
Παραγωγής-Συστημάτων Παραγωγής

Η ανάγκη αυτού του ρόλου αυξάνεται με ρυθμούς άνω του μέσου 
όρου για Μηχανικούς διατομεακού ή πολυτομεακού κλάδου που 
έχουν καινοτόμα και με όρους μετασχηματισμού, κουλτούρα.

Μηχανικός Δεδομένων Ποιότητας Δικτύων Εφοδιασμού, 
Σύμβουλος Συστημάτων, Ειδικός Βιομηχανίας και Αειφορίας, 
Μηχανικός εξοπλισμού επίβλεψης και ελέγχου παραγωγής

Μηχανικός Διαδικασίας Παραγωγής, Μηχανικός  Αυτοματισμών 
Εργοστασίων, Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, 
Μηχανικός Ολοκληρωμένης Τεχνολογίας,  Μηχανικός Συστημάτων- 
Παραγωγής - Πληροφοριακών Συστημάτων

 
 ΑΝΑΓΚΗ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μηχανική, Ηλεκτρονική & Βιομηχανική Λογική

Αρχές και πρακτικές της μηχανικής

Μεθοδολογία δημιουργικής σκέψης & Εμπειρία Πελατών/Εργαζομένων

Εμπορική ευαισθητοποίηση

Μηχανική με βάση τα μαθηματικά & μοντελοποίηση

Ολοκληρωμένα συστήματα μεθοδολογίας Lean

Επίλυση Προβλημάτων, Καινοτομία & Ηγεσία αλλαγών και μεταβολών 

Σχεδιασμός ποιότητας, Αξιοπιστία, Έλεγχος & Βελτίωση

Σχεδιασμός, Κατασκευή, Υλικά, Εργαλεία & Συναρμολόγηση

Μοντελοποίηση, προσομοίωση και οπτικοποίηση

 
Μηχανοτρονική, Ρομποτική & Αυτοματισμοί Ελέγχου

 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (επικοινωνίας ηλεκτρονικών 
συσκευών- Τεχνολογία πληροφοριών και λειτουργιών. 

 
Τεχνητή νοημοσύνη μηχανών & έξυπνα συστήματα

 
Ενοποίηση & σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής 

 
Ανάλυση και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων

 
Προσωπικά δεδομένα & Διαχείριση κινδύνου 

 
Automated & User Managed Testing

 
Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Λειτουργίες πλατφόρμων 

Πρωτοπόρος

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η σύγχρονη εκδοχή των βιομηχανικών και κατασκευαστικών Μηχανικών συνδυάζει τη 
βασική τεχνολογία, τη βιομηχανική γνώση και την εμπέδωση του κύκλου ζωής παραγωγής 
καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες για να ξεκαθαρίσει τις ανάγκες και τελικά να κάνει 
ισχυρές αναλύσεις δεδομένων και αναβαθμισμένα design με καινοτομίες υλικών και 
διαδικασιών. Αυτό γίνεται προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της Μηχανικής και να 
συνδεθούν εργοστασιακά βιομηχανικά συστήματα με τα συστήματα πλευρικών δεδομένων 
των επιχειρήσεων - όλα με ακρίβεια και ευελιξία. 
Οι σύγχρονοι Πολύ-Μηχανικοί έχουν πολυπαραμετρική ειδίκευση, επικεντρώνεται στα 
συστήματα και διαθέτουν ποικίλες γνώσεις βιομηχανικών, τεχνολογικών και ανθρώπινων 
περιοχών για την επίλυση σύγχρονων προκλήσεων. Είναι ομοιόμορφα τοποθετημένοι και 
έχουν αναζητηθεί από κλάδους όπου έχουν βελτιώσει σχεδόν όλες τις μεταποιητικές 
βιομηχανίες. Παρέχουν ψηφιακή τεχνολογία αιχμής και αυτοματισμού σε ολόκληρη την 
παραγωγική επιχείρηση για να παράξουν αποτελέσματα σε επιχειρήσεις και πελάτες.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
• Κατανόηση αναγκών, εφαρμογή δομημένης γνώσης Μηχανικής 

και συστημάτων για καινοτόμες διαδικασίες και συστήματα
• Βελτιστοποίηση απόδοσης με ταυτόχρονη βελτίωση της εξατομίκευσης 

και της εμπειρίας του χρήστη
• Συνεργασία μεταξύ τομέων μηχανικής και διαδικασιών για την κατασκευή και 

την ανάπτυξη έξυπνων, ασφαλών και σύγχρονων εργοστασιακών πλαισίων 
• Ολοκλήρωση ολοένα και πιο πολύπλοκων συστημάτων ανάλυσης, 

σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμών και υλοποίησης

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Εμπορικές βιώσιμες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα  

• Βελτιστοποιημένα νέα μοντέλα μηχανολογίας, κατασκευής, 
παραγωγής και παροχής δικτύου. Βελτιωμένα προϊόντα και 
διαδικασίες με αναβαθμισμένη εμπορική αξία

• Βελτιστοποίηση χρήσης ανθρώπινων, υλικών, ενεργειακών 
και περιβαλλοντικών πόρων

• Ανακύκλωση επενδύσεων/εγκαταστάσεων/μηχανημάτων και 
δημιουργία υψηλής αξίας για νέες επενδύσεις

ΠαραγωγόςΚαθοδηγητής
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Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Κατηγοριοποίηση Δεξιοτήτων 
και τη σημαντικότητα τους για τον οργανισμό σας, πατήστε εδώ.

Προσδιορισμό δεξιοτήτων που θα αποβούν καθοριστικής σημασίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα. Χαρτογραφήστε τους 165 νέους ρόλους στους 7 τομείς και χρησιμοποιήστε  
αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσετε τις μελλοντικές σας ανάγκες σε ταλέντα.

H «τεχνολογική ανατροπή» συμβάλλει στην επανάσταση των δεξιοτήτων στον κλάδο της παραγωγής. Οι ρόλοι της 
πρωτογενούς παραγωγής αυτοματοποιούνται, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέοι ρόλοι για τη βελτιστοποίηση της 
μηχανικής μάθησης. Ο ρυθμός των αλλαγών επιταχύνεται συνεχώς και οι εταιρείες, οι φορείς και τα πανεπιστήμια 
πρέπει να συνεργαστούν για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Τώρα είναι η στιγμή για:

Κατανόηση όλων των αλλαγών που φέρνει η ψηφιοποίηση  
σε κάθε ρόλο παραγωγής σε όλο το δίκτυο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΧΤΙΣΙΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 
ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Επενδύστε στην εκμάθηση 
και την ανάπτυξη   

Αναζητήστε και προσελκύστε από την 
αγορά το ταλέντο που δεν μπορείτε να 
αναπτύξετε εντός του οργανισμού σας

Δημιουργήστε πηγές 
ταλέντων εκτός του 

οργανισμού σας 

Βοηθήστε τους ανθρώπους 
σας να εξελιχθούν μέσα από 
νέους ρόλους εντός ή εκτός 

του οργανισμού σας 

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού: οι κατάλληλα εξειδικευμένοι εργαζόμενοι 
επαρκούν, οπότε οι οργανισμοί θα πρέπει να χτίσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν νέες, να φιλοξενήσουν από 
εξωτερικές πηγές και να πλαισιώσουν τους ανθρώπους με συμπληρωματικές δεξιότητες.

1

2

3

https://workforce-resources.manpowergroup.com/home/the-future-factory


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ MANPOWERGROUP
Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρεία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, 
βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει 
γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση 
ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε 
χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ παράλληλα, βρίσκουμε ουσιαστικές 
θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. 
Η εξειδικευμένη οικογένεια των “brands” μας - Manpower®, Experis®, Right Management® 
και ManpowerGroup® Solutions - δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες 
σε 80 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Το 2019, η ManpowerGroup αναδείχτηκε ως “Fortune’s 
Most Admired Companies”, για 17ο συνεχόμενο έτος ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε για 
10η συνεχή χρονιά ως μια από τις πλέον Ηθικές Εταιρίες στον Κόσμο - “World’s Most 
Ethical Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη 
εταιρεία στον κλάδο. Δείτε πώς η ManpowerGroup ενδυναμώνει το μέλλον της εργασίας:   
www.manpowergroup.com.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Το Ινστιτούτο MxD – γνωστό στο παρελθόν ως DMDII - συνεργάστηκε με την ManpowerGroup 
προκειμένου αφενός να εξετάσει ολιστικά τον κλάδο της παραγωγής, εντοπίζοντας τις 
περιοχές που απαιτούν τον μεγαλύτερο και ταχύτερο μετασχηματισμό δεξιοτήτων και 
αφετέρου να αναπτύξει εργαλεία για την καθοδήγηση των οργανισμών στο ψηφιακό τους 
μέλλον. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε τη συγκεκριμένη συνεργασία με όλο  
τον κλάδο της παραγωγής. 

Τον τελευταίο καιρό, η μεγαλύτερη πρόκληση για την παραγωγή είναι η στρατηγική 
ψηφιοποίησης: ο καθορισμός της γρήγορης διεκπεραίωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών, 
η χρήση τεχνολογιών και ο τρόπος διαχείρισης της λειτουργικής μετάβασης. Πράγματι, η 
ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού προς πλήρως αυτοματοποιημένες και με 
δυνατότητα AI λειτουργιών, θα συνεχίσει να κυριαρχεί στις αίθουσες συνεδριάσεων και λήψεων 
αποφάσεων. 

Για να δημιουργήσουν αξία από τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται, οι οργανισμοί 
οφείλουν να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των ταλέντων και να συνεργαστούν για 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ταχείας κατάρτισης για την αναπροσαρμογή του 
παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1 Skills Gap and Future of Work Study, Deloitte Insights and The Manufacturing Institute, 2018 

2 Future of Jobs Report, World Economic Forum, 2018 

3, 4, 5 The Digital Workforce Succession in Manufacturing, ManpowerGroup and UI Labs, 2017  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TΗΝ MXD
Το ψηφιακό Ινστιτούτου (Manufacturing x Digital) παράσχει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις 
παραγωγής ώστε να προδιαγράψουν το μέλλον τους. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, 
το MxD εξοπλίζει τα εργοστάσια των Η.Π.Α. με τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνογνωσία 
που χρειάζονται για να κατασκευάζουν κάθε κομμάτι καλύτερο από το προηγούμενο. Ως 
αποτέλεσμα, περισσότεροι από 300 συνεργάτες μας αυξάνουν την παραγωγικότητα και την 
κερδοφορία τους και εξοπλίζουν καλύτερα το αμερικάνικο έθνος. Η MxD έχει επενδύσει 
περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερα από 60 έργα σε τομείς όπως τον σχεδιασμό 
για ανάπτυξη προϊόντων, συστημάτων μηχανικής, εργοστάσια του μέλλοντος, ανθεκτικές 
αλυσίδες εφοδιασμού και προϊόντων ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο. Το Ινστιτούτο 
λειτουργεί μέσα σε ένα κέντρο καινοτομίας περίπου 100.000 τ.μ. κοντά στο κέντρο του 
Σικάγο το οποίο διαθέτει από τους πιο προηγμένους εξοπλισμούς κατασκευής στον κόσμο, 
τους οποίους οι συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πειραματισμούς και εκπαίδευση, 
από την ενισχυμένη πραγματικότητα μέχρι τις προηγμένες τεχνικές προσομοίωσης. Μάθετε 
περισσότερα στο  www.mxdusa.org.
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Additive Manufacturing Engineer

Digital Design Engineer 

Virtual Reality/Augmented Reality Hardware Engineer  

Virtual Reality/Augmented Reality Software Engineer  

Virtual Reality/Augmented Reality System Specialist 

Cognitive Systems Scientist   

Product Embedded Cognitive Systems Scientist 

Virtual Reality/Augmented Reality System Scientist 

Additive Manufacturing Analyst 

Additive Manufacturing Specialist 

Predictive Maintenance System Specialist 

Collaborative Robotics Specialist 

Digital Manufacturing Engineer 

Machine Learning Scientist 

Digital Manufacturing Analyst 

Embedded Prognostics Engineer Factory 

Augmented Reality Manufacturing Systems Specialist 

Digital Product Market Customization Engineer 

Digital Product Marketing Specialist 

Embedded Product Prognostics Analyst  

Embedded Product Prognostics Engineer  

Product Embedded Cognitive Systems Engineer 

Product Embedded Cognitive Systems Specialist 

Manufacturing Cybersecurity Application Developer 

Manufacturing Cybersecurity Engineer 

Manufacturing Cybersecurity Programmer 

Manufacturing Cybersecurity Strategist 

Manufacturing Cybersecurity Technician 

Life Cycle Digital Twin Analyst 

Life Cycle Digital Twin Architect 

Cognitive Systems Specialist 

OT/IT Systems Architect 

Product Life Cycle Quality Data Specialist 

Supply Network Quality Data Specialist 

Digital Manufacturing Sustainability Specialist 

Predictive Supply Network Analytics Engineer  

Self Guided Vehicle (SGV) Systems Engineer 

Fleet/Asset Optimization Specialist 

Digital Design Community of Practice Manager

Virtual Reality/Augmented Reality System Manager 

User Experience Designer 

Chief Digital Officer -Manufacturing 

Digital Manufacturing Senior Manager-Business

Enterprise Supply Network Manager 

Digital Enterprise Community of Practice Manager 

Digital Manufacturing Organizational Change 

Management Strategist 

Digital Manufacturing Organizational  

 Effectiveness Strategist 

Digital Enterprise and Integrated Product Intellectual 

Property Senior Manager 

Digital Manufacturing Chief Technology Officer 

Digital Manufacturing Executive Leader-Business

Digital Manufacturing Executive Leader-OMNI 

Process Quality Data Manager 

Digital Factory Automation Manager 

Digital Manufacturing Community of Practice Manager 

Digital Product Community of Practice Manager 

Digital Knowledge Community Curator 

Digital Thread Engineer  

Life Cycle Digital Twin Manager 

OT/IT Systems Engineer 

Product Life Cycle Quality Data Manager 

Continuous Improvement Manager 

Supply Network Quality Data Manager 

Supply Network Community Manager 

Fleet/Asset Optimization Manager 

Supply Network Integration Community of  

 Practice Manager

Digital Manufacturing IT Systems Analyst

IT Systems Optimization Engineer 

Digital Manufacturing Systems Architect 

Digital Manufacturing Systems Specialist 

Digital Thread Technical Educator (Teachers 9-12) 

Digital Thread Technical Trainer 

Statistician 

Product Life Cycle Quality Data Analyst 

Continuous Improvement Engineer 

Continuous Improvement Specialist 

Omni Technical Educator (Teachers 9-12) 

OMNI Technical Trainer 

OMNI Vocational Instructor 

Sales Engineer 

Supply Network Quality Data Analyst 

Supply Network Business Analysts 

Automated Guided Vehicle (AGV) Systems Specialist 

Inventory Systems Automation Specialist 

Fleet/Asset Optimization Analyst 

Supply Network Technical Trainer 

Supply Network Vocational Instructor 

Digital Design Analyst 

Digital Design Specialist 

Intelligent Workspace Designer/Ergonomics Specialists 

Model Based Systems Engineering (MBSE) Engineer 

Digital Design Technical Trainer  

Digital Design Vocational Instructor  

Virtual Reality/Augmented Reality System Modeler 

User Experience Architect 

User Experience Analyst 

Progressive Strategist Enterprise Direction 

Enterprise Digital Ethicist 

Enterprise Risk Manager 

Regulatory Analyst 

Digital Enterpise Vocational Instructor  

Digital Enterprise Technical Trainer  

Data Management Scientists 

Information Scientist 

Integrated Computational Material Engineering Scientist 

Manufacturing Analytics Scientist (Data Scientist) 

Manufacturing Researcher (Scientist) 

Manufacturing Systems Researcher (Scientist) 

Manufacturing Systems Simulation  

 Researcher (Scientist) 

Process Simulation Scientist 

Software Scientist (Researcher) 

Additive Manufacturing Technician 

Manufacturing Analytics Analyst 

Manufacturing Analytics Manager 

Manufacturing Analytics Specialist 

Digital Manufacturing Program Manager 

Digital Manufacturing Project Manager 

Manufacturing Process Engineer 

Manufacturing Process Specialist 

Process Engineer 

Process Quality Data Analyst 

Process Quality Data Specialist 

Process Simulation Engineer 

Process Simulation Manager 

Process Simulation Specialist 

Operation Technologies Integration Engineer  

Digital Manufacturing IT Specialist 

Collaborative  

Robotics Technician 

Digital Factory Automation Analyst 

Digital Factory Automation Architect 

Digital Manufacturing Safety Systems Specialist 

Factory Automation Engineer 

Instrumentation Engineer 

Machine Learning Specialist 

Digital Manufacturing Technician 

Manufacturing Systems Designer 

Manufacturing Systems Engineer 

Manufacturing Systems Modeler 

Manufacturing Systems Simulation Engineer 

Manufacturing Systems Simulation Manager 

Manufacturing Systems Simulation Specialist 

Digital Manufacturing Knowledge Manager 

Digital Manufacturing Technical Educator  

Digital Manufacturing Technical Trainer  

Digital Manufacturing Vocational Instructor 

Digital Product Safety Systems Engineer 

Digital Product Safety Systems Specialist 

Digital Product Manager 

Digital Product Support Manager 

Product Performance Optimization Engineer 

Digital Product Technical Trainer 

Digital Product Vocational Instructor 

Manufacturing Cybersecurity Analyst 

Manufacturing Cybersecurity Architect 

Manufacturing Cybersecurity Tester 

Data Management Analyst 

Data Management Manager 

Digital Data Tester 

Product Life Cycle Data Engineer 

Cognitive Systems Designer 

OT/IT Application Developer 

OT/IT Systems Analyst 

OT/IT Systems Specialist 

OT/IT Systems Strategist 

OT/IT Systems Technician 

OT/IT Systems Tester

For full access to related articles, success stories,  
and more, visit our Workforce Resource Hub.

https://workforce-resources.manpowergroup.com/

www.manpowergroup.com

www.mxdusa.org

In partnership with:


