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Boomerang employees:
οι παλιές «αγάπες» πάνε στον Παράδεισο;

Αν είναι ταλαντούχοι, µια παρασπονδία τη δικαιούνται. Ίσως και δυο... Αρκεί το διαζύγιο να είναι 
πολιτισµένο. Άλλωστε ποια εταιρεία δε θα ήθελε να ανανεώσει τους όρκους αιώνιας (?) πίστης µε 

ένα ικανό, αποτελεσµατικό και γνώριµο από τα παλιά στέλεχος;

...ίσως επιδιώκουν κάποια στιγµή 
στη σταδιοδροµία τους να αναζη-
τήσουν αλλού τον εργασιακό 
παράδεισο. Ή -έχοντας ολοκλη-
ρώσει έναν ευτυχή κύκλο- αναζη-
τούν την πρόκληση ενός νέου 
εργασιακού παράδεισου, µε στόχο 
µια υψηλότερη θέση, έναν καλύ-
τερο µισθό, τη δηµιουργία οικογέ-
νειας, την ολοκλήρωση σπου-
δών... Αυτό τι σηµαίνει για έναν 
εργοδότη; Ότι πάει, ράγισε το 
γυαλί και πατάµε delete; Ή χωρί-
ζουµε πολιτισµένα, ευχόµαστε 
καλή τύχη και φροντίζουµε να 
κρατήσουµε επαφή για παν ενδε-
χόµενο;
Οι σχέσεις είναι ευέλικτες και δυνα-
µικές. Οι επαγγελµατικές σχέσεις 
είναι ευέλικτες, δυναµικές και 

συχνά και ολίγον «ξεχασιάρες». Αν το ικανό και ταλα-
ντούχο στέλεχος που κάποτε ενέδωσε στα θέλγητρα 
άλλου εργοδότη και αποχώρησε, µας ξαναχτυπήσει 
την πόρτα θα κάνουµε πως δεν ακούµε από εγωισµό 
και πικρία; 
Ερευνητές και επαγγελµατίες στο χώρο των επιχειρή-
σεων και του ανθρώπινου δυναµικού συνιστούν όχι 
απλώς να του ανοίξουµε την πόρτα, χαµογελώντας 
πλατιά, αλλά να έχουµε προνοήσει αφήνοντάς την 
µισάνοιχτη εξ αρχής! Αρκεί, βέβαια, ο πρώην εργαζό-
µενος να είχε συνεργαστεί αρµονικά και να είχε φέρει 
αποτελέσµατα όσο εργάστηκε στην επιχείρησή µας, 
δηµιουργώντας συνολικά πολύ καλές εντυπώσεις. 

Και ιδού η επανασύνδεση
Τα πλεονεκτήµατα της επανασύνδεσης είναι ποικίλα:
  Αποφεύγουµε ανθρωπο-ώρες και λοιπά κόστη για 

αγγελίες, συνεντεύξεις, εκπαίδευση και προσαρ-
µογή στην εταιρική κουλτούρα, καθότι ο παλιός ή η 
παλιά έρχονται ετοιµοπόλεµοι.

  Σε µια ανταγωνιστική αγορά εργασίας όπου οι καλοί 
είναι περιζήτητοι καταφέρνουµε να επιστρέψουν τα 
ταλέντα στη βάση τους.

  Αποδεικνύουµε περίτρανα την out of the box, ευέ-
λικτη κουλτούρα της εταιρείας µας, γεγονός που 
µπορεί να προβληθεί δεόντως τόσο στους εσωτερι-

κούς όσο και στους εξωτερικούς πελάτες.
  Φέρνουµε µέσω ήδη δοκιµασµένων προσλήψεων 

νέες εµπειρίες και ιδέες στην εταιρεία.

Η κλήση σας ∆ΕΝ προωθείται
Πώς κρατάµε τις πόρτες ανοικτές:
  Κάνουµε συνέντευξη αποχώρησης, διερευνώντας 

λεπτοµερώς τις αιτίες του από-χωρισµού. Εκεί µπο-
ρούµε πάντα να κάνουµε και µια τελευταία προσπά-
θεια να τους κρατήσουµε µε µια δελεαστική αντι-
πρόταση.

  Χειριζόµαστε την όλη διαδικασία µε επαγγελµατι-
σµό και νηφαλιότητα.

  Αν η εταιρεία µας είναι πολυπληθής, καλό είναι να 
σηµειώνουµε στο φάκελο του αποχωρήσαντα αιτία 
αποχώρησης και αν προτείνεται επαναπρόσληψη.

  Επειδή τίποτα δεν εννοείται, αναφέρουµε ρητά ότι 
υπάρχει εκτίµηση και θα θέλαµε να συνεργαστούµε 
ξανά στο µέλλον. Ή ότι αν κάτι δεν πάει καλά και η 
νέα δουλειά δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του 
αποχωρήσαντα, να µη διστάσει να µας τηλεφωνή-
σει.

  Στέλνουµε ενδιάµεσα ενηµερωτικά emails για τις 
εταιρικές δραστηριότητες, αλλαγές και εκδηλώ-
σεις.

  Ρωτάµε και µαθαίνουµε νέα των αποχωρησάντων 
από παλιούς τους φίλους που παραµένουν στο 
ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας.

  Μέσω εταιρικής ιστοσελίδας ή κάποιου διαδικτυα-
κού γκρουπ µπορούµε ακόµα και να διατηρούµε 
ένα είδος alumni office, διατηρώντας έτσι ακµαίο 
και το αίσθηµα του ανήκειν.

  Σε περίπτωση επαναπρόσληψης προσφέρουµε 
παροχές, για παράδειγµα ηµέρες άδειας ή bonus, 
που θα δικαιούταν ο πρώην αποχωρήσας αν είχε 
παραµείνει χωρίς διακοπή.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι boomerang employees τεί-
νουν να είναι πιο πιστοί τη δεύτερη φορά, όταν επιστρέ-
φουν σε προηγούµενο εργοδότη. Παράλληλα, περ-
νούν σιωπηλά και µη στους συναδέλφους τους το 
ηχηρό µήνυµα «Παιδιά, πουθενά όπως εδώ!». Ακόµα 
πάντως και αν ο χωρισµός είναι οριστικός και η παλιά 
«αγάπη» επιλέξει να παραµείνει στον άλλο παράδεισο, 
είναι χρήσιµο να διατηρήσουµε µια φιλική επαφή. 
Μπορεί να µας φέρει προτάσεις για συνεργασία ή γνω-
ριµίες, από τις οποίες θα προκύψουν νέες «αγάπες». 
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