
Μαρτυρίες Ελλήνων μηχανικών που ξεκίνησαν εργασία στο Βέλγιο

Πώς βιώσατε τους πρώτους μήνες σας στο Βέλγιο;

Στέφανος:: Είναι πολύ ωραία μέχρι τώρα. Απολαύσαμε ένα  καλοκαίρι γεμάτο 

φεστιβάλ, ταξιδέψαμε σε κοντινές πόλεις και μας αρέσει να εξερευνούμε την τοπική 

κουλτούρα. 

Στη διαδικασία μετακόμισης υποστηριχτήκαμε από ένα σύμβουλο κινητικότητας που 

διευκόλυνε τη μετεγκατάστασή μας. Αυτό το είδος υποστήριξης είναι πολύ σημαντικό 

για την ομαλή μετάβαση σε έναν νέο τόπο. 

Έχουμε λάβει προσωρινή στέγαση και βοήθεια στην εγγραφή στις δημόσιες αρχές και

σε υποχρεώσεις, όπως η ασφάλιση. Διεκπεραιώσαμε πολλές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα είχαμε πληροφορηθεί σωστά. 

Τώρα, έχουμε τελικά εγκατασταθεί στα μόνιμα σπίτια μας, ξεκινήσαμε μαθήματα 

γλώσσας και σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα.

Δημήτρης: Από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, το Βέλγιο είναι ένα από τα πιο 

ζωντανά μέρη για να ζήσεις, με φεστιβάλ όλο το καλοκαίρι, καθώς και με 

ενδιαφέρουσες πόλεις και ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι δεν είναι 

τόσο διαφορετική από την Ελλάδα με τις χαρισματικές πόλεις της, με μικρούς 

δρόμους και μπαρ, όλα ενσωματωμένα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Παναγιώτης:: Πριν έρθω στην Αμβέρσα δούλευα στη Ντόχα του Κατάρ και έχω ήδη 

δει και νιώσει σημαντικές αλλαγές τόσο στην επαγγελματική όσο και στην κοινωνική 

ζωή μου. Τα περισσότερα από αυτά είναι θετικά όσον αφορά το ωράριο εργασίας, το 

φιλικό περιβάλλον, τη συνεργασία με τα τμήματα και την καλύτερη ποιότητα ζωής 

γενικότερα.

Τι σας αρέσει στην εργασία σας στην Atlas Copco;

Παναγιώτης:: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οι προσωπικές σχέσεις που έχουν 

οι εργαζόμενοι μεταξύ τους. Υποθέτω ότι το να εργάζεσαι με κάποιον για πολύ καιρό 

δημιουργεί μια βαθιά σχέση, αλλά οι άνθρωποι εδώ στο τμήμα το έχουν πάει αυτό σε 

ένα άλλο επίπεδο, ώστε να οργανώνουν μαζί τα σχέδια για το Σαββατοκύριακο και να

συζητήσουν για την προσωπική τους ζωή με τους συναδέλφους τους. 



Το περιβάλλον είναι ευχάριστο και ευγενικό, καθιστώντας ευκολότερο για μένα να 

αισθάνομαι περισσότερο οικεία, ενώ περιβάλλομαι από ανθρώπους που νοιάζονται.

Στέφανος:: Πρώτα απ'όλα, η ίδια η δουλειά είναι δύσκολη και μου αρέσει! Εργάζομαι 

σε νέες έννοιες προϊόντων, μια περιοχή που είναι εγγενώς απαιτητική αλλά και εξίσου

ικανοποιητική. Μου αρέσει να βρίσκομαι γύρω σε έξυπνους και φιλόδοξους 

ανθρώπους. Το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, η ανοιχτή αλληλεπίδραση με άλλες 

ομάδες και η συνολική εργασιακή κουλτούρα, όπου οι άνθρωποι βοηθούν ο ένας τον 

άλλον, σε διευκολύνουν να τα καταφέρεις.

Δημήτρης: Δεν υπάρχουν γλωσσικά εμπόδια εδώ. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των 

εργαζομένων στο εργαστήριο, είναι σε θέση να επικοινωνούν μαζί μας στα αγγλικά, 

πράγμα που κάνει τα πράγματα πολύ εύκολα. Ακόμη και σε συναντήσεις όπου 

είμαστε οι μόνοι μη-γηγενείς ομιλητές, οι συνάδελφοι μιλούν συνεχώς αγγλικά. 

Παρ 'όλα αυτά, μέσω της Atlas Copco, θα αρχίσουμε να παρακολουθούμε μαθήματα 

ολλανδικής γλώσσας για να έχουμε τουλάχιστον μια βασική κατανόηση της γλώσσας.

Αν πρέπει να περιγράψετε το τμήμα Air Industry της Atlas Copco  με μία λέξη 

ή μία φράση, ποιά θα ήταν;

Στέφανος:: Έξυπνο και καλά οργανωμένο για το μέλλον.

Παναγιώτης: Ένας τόπος για να μεγαλώσεις και να πετύχεις.

Δημήτρης:: Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας συμπιεσμένου αέρα.


