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Οργάνωση Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης
Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της οικονοµίας, της τεχνολογίας, αλλά και στην
οργάνωση του κοινωνικών δοµών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η
αυξηµένη ανεργία, ο σκληρός ανταγωνισµός, οι ανακατατάξεις στις εργασιακές
σχέσεις δηµιουργούν πιέσεις και γεννούν ανάγκες για γνώση, για πληροφόρηση, για
βελτίωση των δεξιοτήτων και για άµεση ενηµέρωση. Μέσα στο αβέβαιο αυτό
περιβάλλον η αναζήτηση εργασίας φαντάζει, εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη
υπόθεση. Η κατάκτηση της κατάλληλης θέσης εργασίας, αλλά και η διατήρησή της
αποτελεί µια διαδικασία χρονοβόρα που χρειάζεται να είναι καλά οργανωµένη και
στοχοθετηµένη και απαιτεί την άµεση ενεργοποίηση του ατόµου. Ενός ατόµου που να
γνωρίζει τόσο τον εαυτό του, όσο και το εργασιακό περιβάλλον εξίσου καλά. Στα
πλαίσια λοιπόν της αναζήτησης αυτής, το άτοµο χρειάζεται να µάθει να οργανώνει
το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης του, ώστε να καταφέρει να κατακτήσει τη θέση που του
ταιριάζει στην αγορά εργασίας.
Οργάνωση Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης
•
•
•
•

Γνώση του Εαυτού-Εργασιακού περιβάλλοντος-∆ιαµόρφωση στόχων
∆ηµιουργία προσωπικού φακέλου
Σύνταξη βιογραφικού –Συνοδευτικής επιστολής
∆ηµιουργία ∆ικτύου Επαφών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
∆ιάστηµα: από…………… έως…………….
Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………
Ηµεροµηνία
Στόχος
∆ραστηριότητα
Αποτέλεσµα
Σχόλια
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Κανάλια Αναζήτησης Εργασίας
•

Μικρές αγγελίες στον τύπο. Τόσο ο ηµερήσιος, πανελλαδικής κυκλοφορίας
τύπος, όσο και ο τοπικός, περιλαµβάνει κοινοποιήσεις θέσεων εργασίας µέσω
των µικρών αγγελιών. Επίσης, µικρές αγγελίες περιλαµβάνονται και στον
εξειδικευµένο τύπο, όπως οικονοµικές εφηµερίδες και κλαδικά περιοδικά.
Συχνά οι αγγελίες στον τύπο για αναζήτηση υποψηφίων είναι διατυπωµένες
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να κάνουν σαφείς τους όρους απασχόλησης καθώς
και την περιγραφή της θέσης εργασίας. Επίσης, δίνουν σαφή περιγραφή του
προφίλ του υποψηφίου. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις µικρές αγγελίες και
αναλύστε επακριβώς όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται. Αν τα κριτήρια
που περιλαµβάνονται στην αγγελία δεν συµβαδίζουν µε τα προσόντα σας,
αποφύγετε να υποβάλετε φάκελο υποψηφιότητας. Θα χάσετε πολύτιµο χρόνο.
Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και σίγουρα υπάρχουν άτοµα τα οποία
πληρούν κατά γράµµα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Αν υπάρχουν
ασάφειες, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και να τις
διευκρινίσετε. Στον καθηµερινό επίσης τύπο, και ειδικά στα ένθετα για την
απασχόληση, δηµοσιεύονται και οι προκηρύξεις για τις θέσεις στο δηµόσιο
τοµέα ή για τις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση τηρήστε
αυστηρά τις χρονικές προθεσµίες για την υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας.

•

Γραφεία εργασίας – Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του
Ο.Α.Ε.∆. Ένας γνωστός τρόπος εύρεσης απασχόλησης είναι τα γραφεία
εύρεσης εργασίας του Ο.Α.Ε.∆., τα οποία λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο.
Παρά την καλή ενηµέρωση που έχει το προσωπικό του Ο.Α.Ε.∆., η
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•

•

προσφερόµενη γκάµα επαγγελµάτων είναι περιορισµένη. Μια επίσκεψη όµως
στα τοπικά γραφεία ίσως αποβεί χρήσιµη. (www.oaed.gr)
Γραφεία προώθησης απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. Τα κέντρα προώθησης
απασχόλησης είναι ένας νέος θεσµός. Οι άνεργοι απευθύνονται σε κάθε
κέντρο και ενηµερώνονται από συµβούλους επαγγελµατικού
προσανατολισµού, ενώ ειδικοί ψυχολόγοι τους κατευθύνουν για την εξεύρεση
εργασίας. Τα κέντρα είναι συνδεδεµένα µε τα γραφεία σταδιοδροµίας, που
λειτουργούν στα πανεπιστήµια, και µε τα επιµελητήρια, προκειµένου να
γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Κάθε άνεργος που είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα εξασφαλίζει µια νέα κάρτα µε την επίσκεψή του στα κέντρα
προώθησης απασχόλησης. Η κάρτα αυτή του διασφαλίζει:

Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης

• Την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ( www.oaed.gr)
• Την συµµετοχή σε προγράµµατα απασχόλησης ανέργων µέσω της επιδότησης
των επιχειρήσεων ( www.oaed.gr)
• Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επιχορήγησης νέων επαγγελµατιών
( www.oaed.gr)
• Την είσπραξη του επιδόµατος ανεργίας ( www.oaed.gr)

•

Εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων. Ένας σύγχρονος τρόπος αναζήτησης
και εξεύρεσης απασχόλησης είναι αυτός µέσω των εταιρειών συµβούλων
επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από αυτές ειδικεύονται στην επιλογή
προσωπικού και έχουν στερεότυπη διαδικασία επιλογής, διατηρώντας βάση
δεδοµένων µε ονόµατα υποψηφίων. Πολλές αναλαµβάνουν να επιλέξουν οι
ίδιες το προσωπικό για λογαριασµό των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως
συνδετικός κρίκος µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων, και τις αγοράς
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•

εργασίας. Είναι χρήσιµο από αυτή την άποψη να αποστέλλεται ο φάκελος
υποψηφιότητας σε εταιρείες συµβούλων, ανεξάρτητα από το αν έχει
δηµοσιευτεί αγγελία για προσφορά θέσης εργασίας ή όχι.
Αναζήτηση εργασίας µέσω του ∆ιαδικτύου. Τα “ηλεκτρονικά” γραφεία
ευρέσεως εργασίας αποτελούν, πλέον, γεγονός και στο ελληνικό διαδίκτυο.
Τα παραδοσιακά γραφεία υποκαθίστανται σταδιακά από ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους υποψήφιους εργαζόµενους τη
µεθοδική αναζήτηση µια επαγγελµατικής καριέρας. Ακόµη και οι επιχειρήσεις
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν αξιόλογα στελέχη, εξοικονοµώντας χρόνο
και χρήµα στις βάσεις δεδοµένων αυτών των ιστοσελίδων. Ο χώρος της
εργασίας µεταλλάσσεται συνεχώς, µε αποτέλεσµα η αναζήτηση να γίνεται όλο
και πιο πολύπλοκη διαδικασία. Η συνεχής ενηµέρωση για τα συµβαίνοντα στο
χώρο µπορούν να γίνουν χρήσιµο εργαλείο για την αναζήτηση αυτή. Η σωστή
πληροφόρηση είναι σηµαντικός παράγοντας για την έρευνα και το ελληνικό
διαδίκτυο προσφέρει πλέον πληθώρα συµβουλών και στοιχείων. Μπορείτε να
βρείτε αυτό που ικανοποιεί τα κριτήριά σας, είτε να χρησιµοποιήσετε
περισσότερες από µία ιστοσελίδες, για να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τη
µελλοντική σας καριέρα. Για τους υποψήφιους εργαζόµενους, η διαδικασία
καταχώρησης των στοιχείων είναι παρόµοια στις περισσότερες ιστοσελίδες.
Ανάλογα µε τις αναζητήσεις καθενός προσφέρονται υπηρεσίες για την
ενηµέρωση σχετικά µε την αγορά εργασίας αλλά και τις εταιρείες οι οποίες
ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Φτιάξτε προσεκτικά το βιογραφικό σας
σηµείωµα και εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες τις οποίες σας προσφέρουν οι
ιστοσελίδες. Οι εταιρείες έχουν, επίσης, πολλά να κερδίσουν από τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής εύρεσης στελεχών. Ήδη, υπάρχουν χιλιάδες
καταρτισµένα στελέχη τα οποία αναζητούν εργασία και των οποίων τα
στοιχεία βρίσκονται καταχωρηµένα σε ιστοσελίδες.

∆ιευθύνσεις στον κυβερνοχώρο:
www.kariera.gr
www.adecco.gr
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www.injobs.gr
www.skywalker.gr
www.jobseeker.gr
www.intrajobs.gr
www.asep.gr
•

•

Αναζήτηση απασχόλησης σε µη δηµοσιευµένες θέσεις. Εκτός από τις
δηµοσιευµένες θέσεις εργασίας, υπάρχει και το ενδεχόµενο αναζήτησης
απασχόλησης σε µη δηµοσιευµένες θέσεις. Είναι µια αποτελεσµατική
µέθοδος, αφού για τον εργοδότη αποτελεί οικονοµία χρόνου και χρήµατος.
Μπορεί να γίνει είτε µέσω της επιστολής διερεύνησης είτε µέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας. Στην προσπάθειά σας αυτή µπορούν να βοηθήσουν οι επαφές
µε τον εθνικό φορέα απασχόλησης, τις επαγγελµατικές ενώσεις αλλά και τα
επιµελητήρια. Επίσης, η καλή πληροφόρηση για τη δραστηριότητα των
επιχειρήσεων είναι από τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε. Αν
επιλέξετε την προσέγγιση µέσω της επιστολής διερεύνησης, πρέπει να
προσέξετε τα παρακάτω:

Στην επιστολή σκιαγραφήστε το προφίλ σας, περιγράφοντας τα τυπικά

προσόντα και τις ικανότητές σας, προσδιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη θέση
εργασίας που µπορείτε να καλύψετε αποτελεσµατικά.
• Παρουσιάστε µε τρόπο πειστικό τις επαγγελµατικές σας επιτυχίες, τις γνώσεις
και τις εµπειρίες σας.
• Κινήστε το ενδιαφέρον του παραλήπτη
• ∆είξτε αισιοδοξία ότι θα επιτύχετε το στόχο σας, που σε αυτή τη φάση είναι
µια πρώτη συνάντηση µε τον εργοδότη.
• Μαζί µε την επιστολή, επισυνάψτε και το πλήρες βιογραφικό σας σηµείωµα
Αν επιλέξετε την τηλεφωνική προσέγγιση, ακολουθήστε τους κανόνες που διέπουν
την αποτελεσµατική τηλεφωνική επικοινωνία.
• Σιγουρευτείτε ότι µιλάτε µε το κατάλληλο άτοµο.
• Αναφέρετε το όνοµά σας
• Εξηγήστε το λόγο της επικοινωνίας σας.
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• Μιλήστε µε αυτοπεποίθηση
• Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες, αν νοµίζετε ότι θα σας φανούν χρήσιµες
• Σεβαστείτε το χρόνο του συνοµιλητή σας
• Ζητήστε µια συνάντηση, χωρίς όµως να την απαιτήσετε.
•

Γνωριµίες Ένας συνήθης τρόπος εξεύρεσης απασχόλησης είναι η αξιοποίηση
των γνωριµιών που µπορεί να προέρχονται µέσα από την οικογένεια, τις
κοινωνικές ή και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Αξιοποιήστε όποια
γνωριµία πιστεύετε ότι µπορεί να φανεί αποτελεσµατική. Κοινοποιήστε το
ενδιαφέρον σας για δουλειά σε φίλους και γνωστούς. Το περιβάλλον σας
πρέπει να γνωρίζει ότι είστε στη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης.
Προσδιορίστε τον τύπο της εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε. Μη
θεωρείτε βέβαιο ότι όλοι οι γνωστοί σας ξέρουν τα προσόντα και τον τοµέα
στον οποίο έχετε ειδικευτεί.

•

Ευρωσύµβουλοι : Πρόκειται για νέο θεσµό, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί
ως ένα ευρωπαϊκό γραφείο ευρέσεως εργασίας, µε στόχο την ενηµέρωση των
πολιτών της Ευρώπης για τη δυνατότητα απασχόλησης σε ένα από τα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό ότι, για να επιλέξει κάποιος να
εργαστεί σε κάποια άλλη χώρα της Ένωσης, θα πρέπει να γνωρίζει τις
ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και τα προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπίσει. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει βάλει
σε εφαρµογή το πρόγραµµα Euros (European Employment Center). Το
πρόγραµµα παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες απασχόλησης σε κάποιο
άλλο κράτος, για εναλλακτικές µορφές απασχόλησης και ηµιαπασχόλησης,
καθώς και για τη ζήτηση ορισµένων ειδικοτήτων σε κάθε κράτος – µέλος. Τα
κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Στρασβούργο ενώ σε όλη την Ευρώπη
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•

βρίσκονται γύρω στους εξακόσιους ευρωσύµβουλους. Στην Ελλάδα υπάρχουν
συνολικά είκοσι δύο ευρωσύµβουλοι, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους µέσω των περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΑΕ∆.
Γραφεία σταδιοδροµίας και διασύνδεσης. Τα γραφεία σταδιοδροµίας και
διασύνδεσης είναι σχετικά νέος θεσµός ο οποίος λειτουργεί στα πανεπιστήµια
και στοχεύει στο να βοηθήσει τους αποφοίτους των πανεπιστηµίων να
ενταχθούν στη αγορά εργασίας. Αν και γραφεία σταδιοδροµίας υπάρχουν στα
περισσότερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, ακόµη δεν έχουν αρχίσει
να επιτελούν το έργο τους και να διοχετεύουν τους απόφοιτους σε θέσης
απασχόλησης. Λειτουργούν όµως συµβουλευτικά και παρέχουν σηµαντικές
πληροφορίες για την προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

10

∆ιεξαγωγή έρευνας
Τίτλος: ∆ιερεύνηση του συνηθέστερου τρόπου εύρεσης εργασίας
Σκοπός: Η αναζήτηση του τρόπου εύρεσης εργασίας και η χρήση στοιχείων από τον
ατοµικό φάκελου του υποψηφίου.
Μεθοδολογία: Χρήση ερωτηµατολογίου
Αποτελέσµατα: Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 150 άτοµα, από τα οποία 93
άτοµα ήταν άνδρες, ποσοστό 62% και 57 γυναίκες, ποσοστό 38%.

Φύλο

Άνδρες
Γυναίκες

Άνδρες: 93 άτοµα, ποσοστό 62%
Γυναίκες: 57 άτοµα, ποσοστό 38%
Οι ηλικιακές οµάδες που αποτέλεσαν το δείγµα ήταν 20-30 ετών (57 άτοµα),
30-40 ετών (33 άτοµα) και 40-50 ετών (30 άτοµα)
Ηλικιακές οµάδες
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30-40
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Οµάδα 20-30 ετών: 57 άτοµα
Οµάδα 30-40 ετών: 33 άτοµα
Οµάδα 40-50 ετών: 30 άτοµα
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Ο κύριος τρόπος εύρεσης εργασίας ήταν οι γνωριµίες ( 46% ). Ο δεύτερος τρόπος
ήταν οι µικρές αγγελίες (24%) και ακολουθούν το διαδίκτυο (14% ), ο ΟΑΕ∆ (8% )
και τα Γραφεία Σταδιοδροµίας (2% )

Τρόποι εύρεσης εργασίας

Μικρές αγγελίες
ΟΑΕ∆
Εταιρείες Συµβούλων
Επιχειρήσεων
∆ιαδίκτυο
Γνωριµίες
Γραφεία Σταδιοδροµίας
Άλλος τρόπος

Οι υποψήφιοι προκειµένου να προσληφθούν στις συγκεκριµένες θέσεις εργασίας,
έκαναν χρήση κυρίως του Βιογραφικού Σηµειώµατος, ενώ ακολουθούν τα δείγµατα
δουλειάς, οι συστατικές επιστολές, το ατοµικό σχέδιο δράσης. Λίγοι υποψήφιοι
έκαναν χρήση συνοδευτικών επιστολών, αρχείου αγγελιών και ηµερολογίου
ενεργειών.
Χρήση Στοιχείων Φακέλου Υποψηφίου
100
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60
50
40
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0

Βιογραφικό Σηµείωµα
Συστατικές Επιστολές
Συνοδευτικές Επιστολές
∆είγµατα ∆ουλειάς
Ηµερολόγιο
Ενεργειών

Ατοµικό
Σχέδιο
∆ράσης

Συνοδευτικές
Επιστολές

Βιογραφικό
Σηµείωµα

Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης
Αρχείο Αγγελιών
Ηµερολόγιο Ενεργειών
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Οργάνωση Φακέλου Υποψηφίου
Ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει:
Α. Βιογραφικό σηµείωµα
Β. οργανωµένα πρωτότυπα και αντίγραφα βεβαιώσεων όλων όσων αναφέρονται στο
βιογραφικό σηµείωµα και µε παρόµοια σειρά
Γ. συνοδευτική/ες επιστολή/ές
∆. συστατικές επιστολές
Ε. δείγµατα δουλειάς
Στ. ατοµικό σχέδιο δράσης
Ζ. Ηµερολόγιο ενεργειών
Η. Αρχείο αγγελιών
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Βιογραφικό Σηµείωµα
Το βιογραφικό σηµείωµα αποτελεί στις µέρες µας, ένα σηµαντικό εφόδιο στον
αγώνα για επαγγελµατική αποκατάσταση. Αποτελεί το µέσο µε το οποίο ο εργοδότης
θα σε γνωρίσει και θα σχηµατίσει την πρώτη εντύπωση για σένα. Τα στοιχεία που
αναγράφονται, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται παίζουν πολύ µεγάλη
σηµασία για το εάν τελικά θα καταφέρεις να κερδίσεις και µια συνέντευξη.

Η σύνταξη ενός βιογραφικού λοιπόν έχει σαν στόχο να :
• Τραβήξεις το ενδιαφέρον του εργοδότη
• Σε γνωρίσει ο εργοδότης
• Προχωρήσεις στο επόµενο βήµα –της συνέντευξης
Ένα βιογραφικό σηµείωµα πρέπει πάντα να περιλαµβάνει τις παρακάτω
πληροφορίες:
• Ατοµικά Στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηµεροµηνία-τόπος
γέννησης).
• Εκπαίδευση (αναφορά σε πτυχία και τίτλους σπουδών, από το πιο πρόσφατο
στο ποιο παλαιό είτε και το αντίθετο.)
• Γλώσσες ( αναφορά σε πτυχία ξένων γλωσσών /επίπεδο γλώσσας)
• Κατάρτιση (σεµινάρια επιδοτούµενα ή µη, µε ικανοποιητική διάρκεια, από
τα οποία όµως υπάρχουν βεβαιώσεις)
• Πρόσθετη επιµόρφωση ή Συνέδρια –Ηµερίδες ( Ηµεροµηνία-διάρκειαφορέας-θέµα)
• Εργασιακή Εµπειρία (αναγράφεται ο φορέας, η χρονική διάρκεια, η µορφή
της απασχόλησης, και περιγράφεται η θέση εργασίας)
• Πρόσθετες γνώσεις (άδεια οδήγησης, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή που
δεν αποδεικνύεται από βεβαιώσεις.
• Στόχοι, Ενδιαφέροντα κ.α. (προαιρετικά)
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Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σηµειώµατος
• Θα ήταν καλό πριν από τη σύνταξη του βιογραφικού, να συγκεντρώσεις όλα
τα στοιχεία που θα χρησιµοποιήσεις, ώστε να επιλέξεις τα πιο κατάλληλα για
τη συγκεκριµένη θέση εργασίας.
• Ότι αναφέρεται στο βιογραφικό θα πρέπει να αποδεικνύεται από στοιχεία και
ανάλογες βεβαιώσεις.
• Το βιογραφικό θα ήταν καλό να είναι σε ηλεκτρονική µορφή, σε κόλλα Α4,
ευπαρουσίαστο και να µην υπερβαίνει τις δύο σελίδες.
Η µορφή του, θα ήταν καλό να µην είναι εξεζητηµένη µε χρώµατα, σχέδια κ.α
(εκτός και εάν πρόκειται για συγκεκριµένες ειδικότητες π.χ. γραφίστας).
• Είναι καλύτερο το βιογραφικό να µην έχει ορθογραφικά λάθη, να δίνει τις
πληροφορίες µε ευδιάκριτο τρόπο και οι προτάσεις να έχουν ολοκληρωµένο
νόηµα.
• Τονίζονται τα θετικά στοιχεία και προσόντα που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις.
• Όταν δεν υπάρχει µεγάλη εµπειρία, καλό θα ήταν να αναφερθείς σε
πρακτικές ασκήσεις, σε εθελοντικές εργασίες µε εκτενή τρόπο.
• Θα ήταν χρήσιµο στο τέλος του βιογραφικού να αναγράφεται πότε το
ενηµέρωσες για τελευταία φορά και ένα υστερόγραφο όπου θα τονίζεις ότι
διαθέτεις βεβαιώσεις για ότι αναφέρεις.
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Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ :
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Βασιλείου
Ελένη
Χαράλαµπος
18 /10/1974
Έγγαµος
Αραχώβης 15, Αχαρνές
210/2455555

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
1998-2000: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ψυχολογία
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών
1993-1997: Πτυχίο Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Κατεύθυνση: Γλωσσολογίας
1981: Απολυτήριο 3ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2001: Επιδοτούµενο σεµινάριο κατάρτισης σε « Βασικές ∆εξιότητες Χρήσης Η/Υ»
ΚΕΚ ∆.Αχαρνών. ∆ιάρκεια:300 ώρες
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
5-8/10/2002:
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Φορέας: Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2002-2003:
Καθηγήτρια Φιλολογίας στο Ενιαίο Λύκειο Αγ. ∆ηµητρίου
1998-1999:
Αργυρούπολης.

Υπάλληλος στο σούπερ µάρκετ ΟΙΚΙΑ. Παράρτηµα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2000:
First Certificate in English
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή: MS OFFICE
Κάτοχος Άδειας Οδήγησης

Υ.Γ Πρωτότυπα βεβαιώσεων και συστατικές επιστολές στη διάθεση του όποιου
ενδιαφερόµενου
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ: 10.7.2004
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Υπόδειγµα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σηµειώµατος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ονοµατεπώνυµο [ ΕΠΩΝΥΜΟ, όνοµα ]
∆ιεύθυνση [ αριθ., οδός, ταχυδροµικός κώδικας, πόλη, χώρα ]
Τηλέφωνο
Τηλεοµοιοτυπία
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Υπηκοότητα
Ηµεροµηνία γέννησης [ Ηµέρα, µήνας, έτος ]
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Ηµεροµηνίες (από – έως) [ Αρχίστε µε την πιο πρόσφατη και παραθέστε
πληροφορίες χωριστά για κάθε θέση που κατείχατε. ]
• Επωνυµία και διεύθυνση του εργοδότη
• Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ηµεροµηνίες (από – έως) [ Αρχίστε µε την πιο πρόσφατη και παραθέστε
πληροφορίες χωριστά για κάθε κύκλο σπουδών που ολοκληρώσατε. ]
• Επωνυµία και είδος του οργανισµού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση
• Κύρια θέµατα/επαγγελµατικές δεξιότητες
• Τίτλος
• Επίπεδο κατάρτισης µε βάση την εθνική ταξινόµηση
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προσωπικού και επαγγελµατικού βίου· δεν είναι
απαραίτητο να τεκµαίρονται µε επίσηµα πιστοποιητικά και διπλώµατα.
ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ Αναφέρετε τη µητρική γλώσσα ]
ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
[ Αναφέρετε την γλώσσα ]
• Ικανότητα ανάγνωσης [ Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο: εξαιρετικό, καλό,
βασικό. ]
• Ικανότητα γραφής [ Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο: εξαιρετικό, καλό, βασικό. ]
• Ικανότητα οµιλίας [ Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο: εξαιρετικό, καλό, βασικό. ]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
∆ιαβίωση και εργασία µε άλλα άτοµα σε πολύ-πολιτισµικό περιβάλλον, σε θέσεις
όπου η επικοινωνία είναι σηµαντική και σε καταστάσεις που απαιτούν οµαδική
εργασία (π.χ. πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ) κλπ.
[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού αποκτήθηκαν. ]
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Π.χ., συντονισµός και διοίκηση ανθρώπων, έργων, προϋπολογισµών· στην εργασία,
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σε εθελοντική εργασία (π.χ. πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες), στο σπίτι
κλπ.
[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού αποκτήθηκαν. ]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Υπολογιστές, ειδικά είδη εξοπλισµού, µηχανήµατα κλπ.
[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού αποκτήθηκαν. ]
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Μουσική, συγγραφή, σχέδιο κλπ.
[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού αποκτήθηκαν. ]
Ικανότητες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες κατηγορίες.
[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού αποκτήθηκαν. ]
Ά∆ΕΙΑ(ΕΣ) Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [ Αναφέρετε εδώ κάθε άλλη πληροφορία που
µπορεί να παρουσιάζει
ενδιαφέρον, π.χ. συστάσεις. ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ [ Απαριθµήστε τα τυχόν επισυναπτόµενα έγγραφα. ]
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Τα συχνότερα λάθη στη σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος είναι:
• Ανυπαρξία ξεκάθαρου στόχου: Το πρώτο λάθος έχει δύο σκέλη. Πρώτον, το
βιογραφικό σηµείωµα δεν δείχνει το βέλτιστο δυνατό ταίριασµα µεταξύ των γνώσεων
/ ικανοτήτων / εµπειριών µας, µε τις απαιτήσεις της δουλειάς που µας ενδιαφέρει.
Προσαρµόστε λοιπόν τα γραφόµενά σας υπό αυτό το πρίσµα. Πώς; Χρησιµοποιήστε
λέξεις-κλειδιά της αγγελίας που διαβάσατε κατά τη συγγραφή του Β.Σ. σας. Αν,
π.χ., η αγγελία ζητά «επικοινωνιακές ικανότητες», συµπεριλάβετε τις ως ένα από τα
τρία δυνατά σας σηµεία. Όσο για το δεύτερο σφάλµα, αυτό αφορά την παράθεση
αταίριαστων µεταξύ τους προτιµήσεων. Για παράδειγµα, πολλές φορές αναγράφει
κανείς ότι ενδιαφέρεται για εργασία σε τµήµα πωλήσεων ή µηχανογράφησης ή
λογιστηρίου ή ανθρωπίνων πόρων ή πωλήσεων και στέλνει το Β.Σ. του σε τµήµα
εµπορίου. Επιλέξτε µόνο το συγκεκριµένο αντικείµενο, γράφοντας, π.χ., ότι «ο
στόχος της καριέρας µου αφορά την ενσωµάτωσή µου στη διεύθυνση εµπορίου της
εταιρίας σας».
• Παράθεση καθηκόντων αντί επιτευγµάτων: Προσοχή, σαφώς και είναι
απαραίτητη η αναγραφή των καθηκόντων σας για να µπορέσει να ταιριάξει εκείνος
που το διαβάζει τα όσα κάνατε στο παρελθόν µε αυτά που περιµένει από αυτόν στον
οποίο θα δώσει τη θέση. Αναλογιστείτε όµως τη διαφορά µεταξύ των ακολούθων:
πόσο καλύτερο θα ήταν αντί, π.χ., για το καθήκον «ανάπτυξη αγοράς» να αναφέρετε
«είσοδος στην αγορά της Θεσσαλονίκης το 2005 και κατάκτηση µεριδίου 12% την
επόµενη χρονιά» ή αντί για το καθήκον «παρακολούθηση των οικονοµικών
στοιχείων» να αναφέρετε «µείωση κόστους παραγωγής κατά 120.000 ευρώ το 2006
και σταθεροποίησή του την επόµενη χρονιά παρά την άνοδο του κόστους των
παραγωγικών συντελεστών κατά 5%»…
• Πού φαίνονται οι δεξιότητές σας; Ένα από τα µεγάλα λάθη κατά τη συγγραφή του
Β.Σ. και της συνοδευτικής επιστολής είναι το ότι καθιστά σαφές το πόσο θέλετε τη
δουλειά και όχι το τι µπορείτε εσείς να προσφέρετε στην εταιρία και το πώς θα το
κάνετε αυτό. Για ποιον λόγο είστε η καλύτερη δυνατή της επιλογή; Από πού
φαίνεται αυτό; Φροντίστε λοιπόν να αναφέρονται οι ικανότητες που σας κάνουν να
ξεχωρίζετε από το πλήθος. Χρησιµοποιώντας ξανά το πρώτο παράδειγµα των
ζητούµενων «επικοινωνιακών ικανοτήτων», ας αναφέρετε ότι, π.χ., εξαιτίας αυτών
ξεκινήσατε ως µέλος του δεκαπενταµελούς στο σχολείο στα 15 σας χρόνια και
καταλήξατε ως ο πωλητής της τωρινής σας εταιρίας στα 35 σας.
• Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη: Η ύπαρξη των συγκεκριµένων λαθών κάνει
έναν εργοδότη να σκεφθεί ότι ο υποψήφιος είναι απρόσεκτος και καθόλου
προσανατολισµένος στις λεπτοµέρειες στην καθηµερινότητά του, αλλά και σε
σοβαρά θέµατα καριέρας (όπως η συγγραφή του Β.Σ. του). Πόσο συχνά ένας
εργοδότης βλέπει τέτοια σφάλµατα; Όσο παράξενο και αν ακούγεται, είναι
µετρηµένα στα δάκτυλα του ενός χεριού τα βιογραφικά που δεν έχουν συντακτικά και
ορθογραφικά σφάλµατα. Ας είναι το δικό σας ένα από αυτά. Ζητήστε από αρκετούς
φίλους να «χιλιοψάξουν» το Β.Σ. σας προτού το στείλετε…
• Παράλειψη των «µικρών» πληροφοριών: Ένα συνηθισµένο λάθος είναι η µη
αναφορά επιπρόσθετης εκπαίδευσης, εθελοντικής δουλειάς, αναγνωρίσεων ή
βραβεύσεων, µόνο και µόνο επειδή δεν εµπίπτουν στο στενό πεδίο της εργασίας που
αφορά τη θέση που κανείς επιθυµεί. Και όµως, για πολλούς εργοδότες αυτές οι
επιπρόσθετες πληροφορίες, διαχωρίζουν το βιογραφικό σας από τα πολλά…
• Μυθοπλασία: Ο καθένας µας θέλει να παρουσιάσει τις προηγούµενες εργασίες του
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό είναι απολύτως λογικό. Παράλληλα όµως
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πρέπει να θυµόµαστε ότι οι πληροφορίες που εµπεριέχονται στο cv µας πρέπει να
είναι αληθείς και ακριβείς. Είτε απλώς «φουσκώσουµε» τα γραφόµενά µας είτε
κατασκευάσουµε από την αρχή κατορθώµατα, πέφτουµε σε ένα µεγάλο σφάλµα.
Ανεξάρτητα της ηθικής του εν λόγω ζητήµατος, αυτό που θα πετύχουµε είναι να
αποκαλυφθούµε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, χάνοντας όµως την αξιοπιστία
µας όχι µόνο για το ένα µας ψέµα, αλλά για το σύνολο των όσων γράψαµε. Σκεφθείτε
επίσης ότι ένα «υπερβιογραφικό» µπορεί απλώς να µας τοποθετήσει στην κατηγορία
των υποψηφίων µε πολλά προσόντα…
• Παράλειψη παράθεσης συστάσεων και φάκελος επίδειξης έργων υποψηφίου
(portfolio): Τα περισσότερα βιογραφικά σηµειώµατα αναγράφουν ότι οι συστάσεις
είναι «διαθέσιµες εφόσον ζητηθούν». Σκεφτείτε όµως πόσο διαφορετική εικόνα
δείχνει µια παράθεση ονοµάτων µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι
περισσότεροι εργοδότες δεν θα µπουν καν στον κόπο να επικοινωνήσουν µαζί τους
(και µόνη της η αναγραφή µετράει). Σκεφθείτε τώρα να συνδυάσετε αυτή την
τακτική µε την επισύναψη ενός φάκελου επίδειξης έργων (portfolio) από
προηγούµενες δουλειές σας. Και τα δύο µαζί κάνουν θαύµατα…
• Λανθασµένη σειρά: Στα περισσότερα βιογραφικά σηµειώµατα αµέσως µετά τα
προσωπικά στοιχεία ακολουθεί η εκπαίδευση. Λάθος. Κάντε το µόνο αν έχετε µόλις
αποφοιτήσει και δεν έχετε δουλέψει ποτέ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το να
κάθεται κανείς να διαβάζει το ποια µαθήµατα πήραµε, µε τι βαθµούς, το θέµα της
πτυχιακής µας ή πότε ολοκληρώθηκε το κάθε επί µέρους υποπρόγραµµα, είναι πολύ
λιγότερο ενδιαφέρον από το πού, πώς και µε τι αποτελέσµατα χρησιµοποιήσαµε
αυτές τις γνώσεις στις προηγούµενες εργασίες µας. Βάλτε λοιπόν πρώτη την
εργασιακή εµπειρία (εφόσον φυσικά υπάρχει) και µετά την εκπαίδευση.
• Γνώριµη και αδιάφορη εξωτερική εικόνα: Μερικά πρότυπα οι εργοδότες τα
έχουν δει πολλές, πολλές, πολλές φορές στη ζωή τους! ∆είξτε φαντασία γράφοντας
και σχεδιάζοντας το βιογραφικό σας (να θυµάστε όµως ότι υπερβολικά καλλιτεχνικά
βιογραφικά είναι δύσκολο να διαβαστούν, σαρωθούν ψηφιακά ή εκτυπωθούν…).
Ύπαρξη µόνο µιας έκδοσης: Εάν έχετε εµπειρία σε ένα µεγάλο εύρος
δραστηριοτήτων, προτιµήστε να δηµιουργήσετε περισσότερα του ενός βιογραφικά
σηµειώµατα, το καθένα στοχευµένο σε συγκεκριµένους κλάδους
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Συνοδευτική Επιστολή
Οι εργοδότες µέσα κυρίως από τις αγγελίες ζητούν να τους αποσταλεί το βιογραφικό
σηµείωµα. Θα ήταν καλό σ’ αυτές τις περιπτώσεις να το συνοδεύεις µε µια
επιστολή, όπου θα τονίζεις τους λόγους για τους οποίους επέλεξες να στείλεις το
βιογραφικό σου, στη συγκεκριµένη εταιρεία.
Όπως και το βιογραφικό έτσι και η συνοδευτική επιστολή, χρειάζεται να είναι
δακτυλογραφηµένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και χειρόγραφη µόνο όταν ζητείται.
Το βιογραφικό σηµείωµα τοποθετείται πάντα µετά τη συνοδευτική επιστολή.
Ο τρόπος µε τον οποίο συντάσσουµε την συγκεκριµένη επιστολή, απαιτεί να
τοποθετείς τα προσωπικά στοιχεία σου επάνω αριστερά στη σελίδα, ενώ τα στοιχεία
του εργοδότη στα δεξιά και δυο µε τρεις σειρές πιο κάτω. Αποτελείται συνήθως από
τρεις παραγράφους, όπου στην πρώτη ενηµερώνεις από που βρήκες τα στοιχεία, στη
δεύτερη αναπτύσσεις κάποια πράγµατα για εαυτό σου, ενώ στην τρίτη εκφράζεις την
επιθυµία σου για προσωπική επαφή µε το συγκεκριµένο φορέα.
Πέρα από τα υποδείγµατα που ακολουθούν να θυµάσαι, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα
προσωπικό στυλ, και θα ήταν καλό να µορφοποιείς και να επεξεργάζεσαι τη
συνοδευτική επιστολή, κάθε φορά που χρειάζεται να τη στείλεις, αξιολογώντας πάντα
τις ανάγκες του κάθε φορέα

Υπόδειγµα Συνοδευτικής Επιστολής
Προς
(Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση παραλήπτη)
(Ηµεροµηνία)
Αγαπητέ / ή κύριε /κυρία …………………….
Με κίνητρο την αγγελία σας που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «………………….»
στις … /… /……, θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον µου για να εργαστώ στ…
………………….. στον τοµέα …………………. .
Τόσο η επαγγελµατική µου δραστηριότητα όσο και οι σπουδές µου είναι συναφείς
προς το αντικείµενο της θέσης που έχετε προκηρύξει.
Εσωκλείω το βιογραφικό µου σηµείωµα, καθώς θεωρώ ότι η επιχείρησή σας θα µου
προσφέρει την ευκαιρία περαιτέρω αξιοποίησης των δυνατοτήτων µου.
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.
Ευελπιστώ να µου δοθεί η δυνατότητα µιας προσωπικής συνάντησης.
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Με εκτίµηση,

Υπόδειγµα
Παπαδοπούλου Έλενα
Ερµού 60, Τ.Κ. 121.36
Αθήνα
Τηλ: 210 331256…

Κοµµωτήριο Χ
Υπόψη: Κας Μίνου
Θεσσαλίας 60
Αχαρνές

Aξιότιµη
Σε απάντηση στην αγγελία σας που δηµοσιεύσατε στον ηµερήσιο τύπο για τη θέση
Κοµµωτή/τριας στα «Νέα» 2/5/2010 σας αποστέλλω το βιογραφικό µου.
Ονοµάζοµαι Παπαδοπούλου Έλενα και είµαι πτυχιούχος του τµήµατος Κοµµωτικής
Τέχνης της ΕΠΑΣ Γαλατσίου. Η επαγγελµατική µου εµπειρία όπως θα
διαπιστώσετε και παρακάτω, είναι αξιόλογη και σε φορείς ανάλογους µε τον δικό σας
∆ιατηρώ µεγάλες ελπίδες ότι η αίτηση µου για πρόσληψη θα τύχει του ενδιαφέροντος
της Επιχείρησης σας και ελπίζω σε µια συνάντηση στα πλαίσια της οποίας θα
µπορέσω να δώσω περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εµπειρία µου και τα
κίνητρα µου..
Με εκτίµηση
Παπαδοπούλου Έλενα
Κοµµώτρια
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Συνέντευξη
Η συνέντευξη αποτελεί το µέσο µε το οποίο ο εργοδότης θα σε γνωρίσει καλύτερα.
Η διαδικασία αυτή επιλογής είναι καθοριστική στο εάν τελικά θα κερδίσεις τη θέση
αυτή ή όχι. Συχνά οι υποψήφιοι εργαζόµενοι και από έλλειψη εµπειρίας, αλλά και
από άγνοια, κάνουν λάθη ή υιοθετούν συµπεριφορές που οδηγούν σε αρνητικά
αποτελέσµατα. Στόχος σε µια συνέντευξη είναι να τονίσεις και να υποστηρίξεις τα
θετικά σου σηµεία, να δώσεις την εικόνα ότι ΕΣΥ είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για
αυτή τη θέση. Η συνέντευξη µπορεί να είναι ατοµική, ή σε
επιτροπή ή συνδυασµός και άλλων πρακτικών (τα τελευταία χρόνια
χρησιµοποιούνται και µια σειρά από τεστ).

Ποια είναι τα συχνότερα λάθη των υποψηφίων στην συνέντευξη
Οι υποψήφιοι συχνά δίνουν µικρή σηµασία ή αγνοούν παράγοντες που µπορεί να
είναι καθοριστικοί για την επιλογή ή την απόρριψή τους.
Τα συχνότερα λάθη που παρατηρούνται µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Η αργοπορία στο επαγγελµατικό ραντεβού
• Οι ενδυµατολογικές υπερβολές / Μη αξιοπρεπής - Άσεµνη εµφάνιση (πάντα
σε σχέση µε τον συγκεκριµένο εργασιακό χώρο)
• Το κάπνισµα, ακόµα και αν προσφερθεί τσιγάρο από τον ίδιο τον εργοδότη
• Η δηµιουργία εντύπωσης ότι ο εργοδότης έχει απέναντί του ένα άτοµο χωρίς
φιλοδοξίες, άβουλο ή υπεροπτικό.
• Η αναφορά σε προηγούµενους εργοδότες µε αρνητικούς χαρακτηρισµούς
• Το εξαιρετικά εµφανές άγχος
• Η υπερβολική άνεση στη συµπεριφορά
• Η διακοπή του συνοµιλητή
• Οι αόριστες απαντήσεις / Άτοπες ερωτήσεις και απαντήσεις
Αποφεύγω τα παραπάνω µε το να:
• Φτάσω εγκαίρως ή και 5-10 λεπτά νωρίτερα στο χώρο της συνέντευξης
• Προσέξω την εµφάνιση µου
• Απαντώ σε αυτά που µε ρωτούν µε επιχειρήµατα
• ∆ίνω την εικόνα του ανθρώπου που πραγµατικά τον ενδιαφέρει η
συγκεκριµένη θέση
Πιθανές ερωτήσεις του εργοδότη προς τον υποψήφιο
Η συνέντευξη µε τον εργοδότη έχει στόχο, την αξιολόγηση των προσόντων του
υποψήφιου και την επιλογή του πιο κατάλληλου υποψηφίου για την προσφερόµενη
θέση.
Ιδιαίτερα χρήσιµη προετοιµασία για τον υποψήφιο, πριν από την συνέντευξη, είναι:
♦ Ο προσωπικός απολογισµός
♦ Ο επαγγελµατικός απολογισµός
♦ Η ενηµέρωση για την αγορά εργασίας
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♦ Η ενηµέρωση για την εταιρία και τις δραστηριότητές της και η συγκέντρωση
στοιχείων για τις
απαιτήσεις της συγκεκριµένης θέσης.

Οι ερωτήσεις του εργοδότη µπορεί να αναφέρονται σε:
• Προσωπικά στοιχεία
• Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα θετικά σας στοιχεία;
• Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αδύνατα σηµεία σας;
• Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας;
• Με τι ασχολείστε όταν έχετε ελεύθερο χρόνο;
• Τι σας δυσκολεύει όταν πρέπει να πάρετε µια απόφαση;
• Σπουδές
• Μιλήστε µου για τις σπουδές σας.
• Ποια µαθήµατα σας ενδιέφεραν περισσότερο/ λιγότερο;
• Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριµένη κατεύθυνση σπουδών;
• Ποια εφόδια πιστεύετε ότι σας έχουν προσφέρει οι σπουδές σας σε σχέση µε
τη σταδιοδροµία σας;
Επαγγελµατική εµπειρία
Ποια στοιχεία αποκοµίσατε από την προηγούµενη εργασία σας που θα µπορούσαν να
σας φανούν χρήσιµα σε αυτή;
Περιγράψτε µου τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές σας στην προηγούµενη
εργασία σας.
Μιλήστε µου για τις σχέσεις σας µε τους συναδέλφους σας.
Πως θα χαρακτηρίζατε τον προηγούµενο εργοδότη σας;
Για ποιο λόγο αποχωρήσατε από την προηγούµενη εργασία σας;
Τι σας δυσκόλευε περισσότερο στα καθήκοντα που είχατε αναλάβει;
Ποιες είναι οι επαγγελµατικές φιλοδοξίες σας
Τι σηµαίνει «επαγγελµατική επιτυχία» για εσάς;
Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι σας;
Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας µετά από δέκα χρόνια;
Ποια είναι η ιδανική θέση για εσάς;
Στην εταιρεία και τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
Τι γνωρίζετε για την εταιρεία µας;
Γιατί επιλέξατε εµάς για να θέσετε υποψηφιότητα για τη συγκεκριµένη θέση;
Τι σας ενδιαφέρει ακριβώς στη συγκεκριµένη θέση;
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Γιατί πιστεύετε ότι είστε κατάλληλος/η για τη δουλειά αυτή;
Γνωρίζετε τις απαιτήσεις αυτής της θέσης;
Είστε διατεθειµένος/η να αναλαµβάνετε πρωτοβουλίες όταν το απαιτεί η θέση;
Ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο υποψήφιος στον εργοδότη
Από την πλευρά του υποψηφίου, είναι δυνατόν να γίνουν ερωτήσεις σχετικά µε την
προσφερόµενη θέση. Παράλληλα, η υποβολή ερωτήσεων επιτρέπει στον εργοδότη να
σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τον υποψήφιο που έχει µπροστά του.
Οι ερωτήσεις που µπορεί να απευθύνει ο υποψήφιος στον εργοδότη αναφέρονται σε
θέµατα όπως:
Ο µισθός, η δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης κ.τ.λ.
Για ποιο λόγο η συγκεκριµένη θέση είναι κενή;
Ποια ακριβώς θα είναι τα καθήκοντά µου;
Υπάρχουν δυνατότητες κατάρτισης των εργαζοµένων στην εταιρία;
Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης που προσφέρονται;
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Τα πρώτα βήµατα στην αναζήτηση εργασίας
Υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να «χτυπήσουν» τις κατάλληλες «πόρτες» και να βρουν
την επιθυµητή θέση.
Οι κινήσεις που αυξάνουν τις πιθανότητες του υποψηφίου να βρει εργασία είναι οι
ακόλουθες:
• Επιλέξτε τον ή τους επαγγελµατικούς κλάδους που ταιριάζουν ανάλογα µε την
προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις εξειδικευµένες γνώσεις και τις φιλοδοξίες
που έχετε. Αποφύγετε να «κυνηγάτε» θέσεις που δεν σας «καλύπτουν»
προσωπικά και επαγγελµατικά. Είναι βέβαιο πως δεν θα σταδιοδροµήσετε και
δεν θα εξελιχθείτε στην κορυφή της ιεραρχίας ενός οργανισµού ή µίας
εταιρείας.
• Ελάτε σε επαφή µε τα Γραφεία Απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕ∆, Κ.Ε.Κ., Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κ.λ.π.). Οι Υπεύθυνοι των Γραφείων είναι ενήµεροι για τις
προσφερόµενες θέσεις εργασίας και διοργανώνουν συχνά ηµερίδες όπου
προσκαλούνται επιχειρηµατίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την
επιχείρηση µε ικανούς και φιλόδοξους νέους.
• Μην απογοητεύεστε εάν δεν βρείτε άµεσα την θέση που επιθυµείτε.
Εκµεταλλευτείτε τον ελεύθερο χρόνο σας για να βελτιώσετε τον εαυτό σας
(π.χ. φρεσκάρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, ασκηθείτε στην χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρακολουθήσετε σεµινάρια σχετικά µε τον
επαγγελµατικό κλάδο που σας ενδιαφέρει).
• Ενηµερωθείτε για τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας µέσω του ∆ιαδικτύου
(Internet). Tτελευταία, όλο και περισσότερες εταιρείες προβάλλουν τις
υπηρεσίες, τα προϊόντα τους καθώς και τις κενές θέσεις απασχόλησης στο
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Internet.
• Στείλετε το Βιογραφικό σας σε Οργανισµούς και Εταιρείες που θέλουν να
στελεχώσουν συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους που σας
ενδιαφέρουν. Σε περίπτωση που αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία
επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π.) µην ξεχάσετε να
ενηµερώσετε το υπεύθυνο τµήµα της εταιρείας.

∆ραστηριότητες εύρεσης εργασίας
•
•
•
•
•
•

Ενηµέρωση του άµεσου περιβάλλοντος
Κινητοποίηση του συστήµατος υποστήριξης
Επαφές µε πιθανούς εργασιακούς χώρους
Μελέτη αγγελιών τύπου ή ηλεκτρονικού τύπου
Προβολή προσόντων µέσω του Τύπου
Προβολή προσόντων µε κατάθεση βιογραφικού σηµειώµατος σε διάφορους
φορείς
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