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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
ή για άτομα που ψάχνουν δουλειά για πρώτη φορά, η αναζήτηση εργασίας, η υποβολή
αίτησης και το να πάνε σε μια συνέντευξη μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία.
Η παρούσα Ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευόμενους στην
ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, προκειμένου να
πετύχουν τους στόχους τους στην αγορά εργασίας. Μπορεί να προσαρμοστεί, προκειμένου
να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Η ομάδα στόχος της Ενότητας
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας και στην προετοιμασία για συνέντευξη.
Στόχος της ενότητας είναι προσφέρει εργαλεία σε οργανισμούς που στηρίζουν και βοηθούν
τους ενήλικες που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και να βοηθήσει με το
περιεχόμενό της τα άτομα αυτά να κατανοήσουν τη διαδικασία της συνέντευξης και να
αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

1.1.

Θέμα ενότητας

Η συνέντευξη για δουλειά είναι μια συνάντηση στην οποία ο εργοδότης προσπαθεί να
διαπιστώσει κατά πόσο το άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για τη θέση εργασίας είναι το
κατάλληλο, ρωτώντας τον/την διάφορες ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτή. Η παρούσα
ενότητα, σύμφωνα με την ομάδα στόχο του έργου, αφορά ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και οι οποίοι αναζητούν δουλειά. Είναι
άτομα που υποβάλλουν αίτηση για μια θέση εργασίας και θέλουν να κάνουν μια πετυχημένη
συνέντευξη για να εξασφαλίσουν τη θέση. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία της συνέντευξης (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη). Η κατάλληλη
προετοιμασία για τη συνέντευξη είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Οι εκπαιδευόμενοι θα
μάθουν τι είναι η στρατηγική της συνέντευξης και τι περιλαμβάνει.
Πριν τη συνέντευξη ή ακόμη και πριν την υποβολή της αίτησης για μια δουλειά, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει κάποια τεστ ικανοτήτων και/ή προσωπικότητας. Αυτά τα
τεστ μπορούν να μετρήσουν πόσο κατάλληλος είναι ο εκπαιδευόμενος/η για τη θέση στην
οποία αιτείται. Τα τεστ ικανοτήτων βοηθούν τον υποψήφιο να αξιολογήσει τις υφιστάμενες
ικανότητες του/της, ενώ τα τεστ προσωπικότητας είναι σχεδιασμένα ώστε να περιγράφουν
πώς είναι ο υποψήφιος ως χαρακτήρας και να παρέχουν πληροφορίες για την
προσωπικότητά του στο χώρο εργασίας (π.χ. πώς αντιδρά σε διαφορετικές περιστάσεις, πώς
συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του/της στον χώρο εργασίας, κ.λπ.). Τα τεστ αυτά είναι
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Τεστ προσωπικότητας/ικανοτήτων

Σελίδα

1.2.

σύντομα και αποτελούνται από ερωτήσεις και/ή δηλώσεις, τις οποίες απαντά ο υποψήφιος
ανάλογα με την προσωπικότητά του/της.

1.3.

Μαθησιακοί στόχοι

Με το τέλος της Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να:
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Κατανοήσουν τον σκοπό μιας συνέντευξης
Μάθουν για τα «πρέπει» και τα «μη» μιας συνέντευξης για δουλειά
Απαντούν τις πιο σημαντικές ερωτήσεις μιας συνέντευξης
Καλλιεργήσουν καλές δεξιότητες συνέντευξης
Γνωρίζουν πώς να γράφουν μια συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα

Σελίδα

1.
2.
3.
4.
5.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της Ενότητας 1 παρέχονται πιο κάτω (για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τις παρουσιάσεις PowerPoint):

2.1.

Προετοιμασία για μια συνέντευξη για δουλειά

2.2.

Δικτύωση και επαφές

2.3.

Γράφοντας μια καλή συνοδευτική επιστολή & βιογραφικό σημείωμα

2.4.

Παρουσιάζοντας
ενδιαφέροντα)

(Περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 1)
• Αναζήτηση εργασίας και ταχεία ανάγνωση για άτομα που ψάχνουν εργασία
• Έρευνα για τη συνέντευξη
• Τα «πρέπει» και τα «μη» μιας συνέντευξης
(Περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 2)
• Γιατί είναι σημαντικά τα δίκτυα στον χώρο εργασίας
• Πώς κτίζω δίκτυα και πώς αλληλεπιδρώ με τους συναδέλφους και τον διευθυντή μου;
• Πώς συνεργάζομαι μέσα σε ομάδες;
(περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 3)
• Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή;
• Διαφορετικά είδη συνοδευτικών επιστολών
• Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στη συνοδευτική σας επιστολή
• Δείγματα συνοδευτικών επιστολών
• Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα (CV);
• Στόχος του βιογραφικού σημειώματος
• Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στο βιογραφικό σας σημείωμα
• Δείγματα βιογραφικού σημειώματος

τον

εαυτό

σας

(όνομα,

δεξιότητες,

πείρα,

Σελίδα
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(περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 4)
• Απαντώντας σε βασικές ερωτήσεις συνέντευξης
• Κάνοντας ερωτήσεις
• Διαπραγμάτευση του μισθού και των ωφελημάτων σας

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει δικές του/της ασκήσεις σχετικές με τα θέματα που
περιλαμβάνει η Ενότητα.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

15 λεπτά

20 λεπτά

Υλικά
•
•
•

Δραστηριότητα 1: Σπάσιμο του πάγου
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ζευγάρια. Ο
κάθε ένας από τους συμμετέχοντες κάνει
ερωτήσεις στον παρτενέρ του και
καταγράφει πληροφορίες για αυτόν/ή. •
Κάποιες από τις ερωτήσεις που μπορούν να
κάνουν είναι οι εξής:
• Πώς σε λένε;
• Από πού είσαι;
•
• Μπορείς να μου πεις λίγα
•
πράγματα για σένα;
• Πότε και πού έχεις δουλέψει στο
παρελθόν;
• Τι θέλεις να κερδίσεις από αυτή
την ενότητα;
Όταν τελειώσουν, θα πρέπει να συστήσουν
τον παρτενέρ τους στους υπόλοιπους
εκπαιδευόμενους.
Δραστηριότητα 2: Παρουσίαση 1Ανάπτυξη Γνώσεων I
•

•
•

Αναζήτηση εργασίας και ταχεία
ανάγνωση για άτομα που ψάχνουν
εργασία
Έρευνα για τη συνέντευξη
Τα «πρέπει» και τα «μη» μιας
συνέντευξης

Πηγές

Χαρτοπίνακας
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους
Προβολέας
Υπολογιστής

Παρουσίαση 1
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10 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Εισαγωγή: Ο εκπαιδευτής εισάγει τους
μαθητές στην Ενότητα.

Σελίδα

Διάρκεια

Διάρκεια
20 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Δραστηριότητα 3: Περπατώ στο Δωμάτιο

Υλικά

Πηγές

Ο εκπαιδευτής/τρια βάζει διάφορες φράσεις
στον τοίχο (π.χ. «Φτάστε νωρίς», «Δείξτε
ενθουσιασμό», «Μιλήστε για τα επιτεύγματά
σας», κ.λπ. VS. «Δείξτε έλλειψη γνώσεων για
την εταιρεία», «Αφήστε ανοικτό το τηλέφωνό
σας», «Μιλήστε για μισθό» κ.λπ., και στη
συνέχεια λέει στους εκπαιδευτές να
σηκωθούν και να περπατήσουν στο δωμάτιο
διαβάζοντας τις φράσεις. Ακολούθως, τους
ζητά να σταθούν μπροστά από μια φράση με
την οποία συμφωνούν. Όταν όλοι οι
εκπαιδευόμενοι επιλέξουν μια φράση
(μπορούν να επιλέξουν την ίδια φράση
περισσότερα από ένα άτομα), εξηγούν στην
ομάδα γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη
φράση και μοιράζονται την άποψή τους.

Δραστηριότητα 4: Παρουσίαση 2 Ανάπτυξη Γνώσεων II
•
•
•

Γιατί είναι σημαντικά τα δίκτυα στον
χώρο εργασίας
Πώς κτίζω δίκτυα και πώς
αλληλεπιδρώ με τους συναδέλφους
και τον διευθυντή μου;
Πώς συνεργάζομαι μέσα σε ομάδες;

•
•
•

•

•
•

Χαρτοπίνακας Παρουσίαση 2
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους
Προβολέας
Υπολογιστής

Σελίδα

20 λεπτά
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Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να γράψει
βασικές ιδέες ή λέξεις στον πίνακα. Στο τέλος
του εργαστηρίου, αυτές οι λέξεις/ιδέες
μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία
περαιτέρω συζήτησης.

Διάρκεια
20 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Δραστηριότητα 5: Ανάγνωση &
Αναστοχασμός

Υλικά

Πηγές

Ο εκπαιδευτής/τρια καλεί τους
εκπαιδευόμενους να διαβάσουν το κείμενο
«Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δικτύωση»
(δείτε την Ενότητα 1 – Κεφάλαιο 5).

Δραστηριότητα 6: Παρουσίαση 3 –
Ανάπτυξη Γνώσεων III
•
•

•

Συμπλήρωση αίτησης για δουλειά
Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι σε μια
συνοδευτική επιστολή – γράψτε μια
σωστή συνοδευτική επιστολή
Δείγματα συνοδευτικών επιστολών

•
•
•

•

•
•

Δραστηριότητα 7: Συμπλήρωση αίτησης
διαδικτυακά –
παράδειγμα https://www.jotform.com/for
m-templates/simple-job-application-form

Συζητήστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε
και βρείτε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα με
τους άλλους εκπαιδευόμενους και τον
εκπαιδευτή σας.
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20 λεπτά

Χαρτοπίνακας Παρουσίαση 3
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους
Προβολέας
Υπολογιστής

Σελίδα

20 λεπτά

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σκεφτούν
ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το
σημαντικότερο όφελος της επιχειρηματικής
δικτύωσης και να μοιραστούν τις σκέψεις
τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Διάρκεια
20 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Δραστηριότητα 8: Παρουσίαση 4 Συνήθεις ερωτήσεις σε μια συνέντευξη
για δουλειά - Δείγμα

Υλικά
•
•
•

Δραστηριότητα 9: Υπόδυση ρόλων
Βήμα 1: Παρακολουθήστε το πιο κάτω
βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO •
cxgVI
(6:13 λεπτά: What Are Your Salary
Expectations? Learn How To Answer This
Interview Question ✓) («Ποιες είναι οι
προσδοκίες σας όσον αφορά τον μισθό;
Μάθετε πώς να απαντήσετε αυτή την
ερώτηση σε μια συνέντευξη»)

Πηγές

Χαρτοπίνακας Παρουσίαση 4
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους

Βήμα 2: Με τον παρτενέρ σας ετοιμάστε έναν
διάλογο μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου όπου
γίνεται μια διαπραγμάτευση μισθού.

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης
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Ανατροφοδότηση από τους
εκπαιδευόμενους

Σελίδα

Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση
της ανάπτυξης γνώσεων)

Οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν τη συνέντευξή τους
(υπόδυση ρόλων) χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν σε αυτή την
ενότητα.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εδώ παρέχονται σύνδεσμοι για περαιτέρω ανάγνωση και μια περιγραφή των δυνατοτήτων
που έχει η χρήση ενοτήτων περιεχομένου για περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση με άλλα
μαθήματα:
1. https://www.16personalities.com/personality-types (Τύποι προσωπικότητας, διαθέσιμο σε
διάφορες γλώσσες)

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe-YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Παρουσίαση Power Point: The job interview)

3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Τεστ
ικανοτήτων και προσωπικότητας – στα αγγλικά)

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
(Άρθρο – στα αγγλικά)
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-trickyinterview-questions-and-how-to-answer-them (Άρθρο – στα αγγλικά)
6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
(Άρθρο – στα αγγλικά)
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
στα αγγλικά)

(Τεστ συνέντευξης-

8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatestweakness.html (Βίντεο - στα αγγλικά)

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Τεστ συνέντευξης-αυτοαξιολόγηση στα αγγλικά)
10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-PersonalityTest.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Δωρεάν τεστ προσωπικότητας – στα αγγλικά)

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-AptitudeTests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo (Δωρεάν τεστ ικανοτήτων – στα αγγλικά)

Σελίδα

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Βίντεο: 7 συμβουλές για
δικτύωση στον χώρο εργασίας – 4.42 λεπτά – στα αγγλικά)
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12. https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
(Δείγματα συνοδευτικών επιστολών – στα αγγλικά)

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Βίντεο : #OfficeHours: Η σημασία της
δικτύωσης και πώς να δικτυωθείτε αποτελεσματικά για αναζήτηση εργασίας, 1 ώρα – στα
αγγλικά)

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 (Άρθρο
– στα αγγλικά)

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4 (Βίντεο 13:30 λεπτά: Γιατί δεν μπορώ να
βρω δουλειά: 5 λόγοι – στα αγγλικά)
17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Βίντεο 12:21 λεπτά: Πείτε μου για σας –
Μάθετε αυτό το κορυφαίο κόλπο για να εντυπωσιάσετε διευθυντές προσλήψεων – στα
αγγλικά)

18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Βίντεο 10:24 λεπτά: Ποια είναι τα
μειονεκτήματά σας Μάθετε πώς να απαντήσετε αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη για
δουλειά– στα αγγλικά)

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2 (βίντεο 4:49 λεπτά: Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία; Μάθετε πώς να
απαντήσετε αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη για δουλειά – στα αγγλικά)

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (βίντεο 8:11 λεπτά: Γιατί να σας προσλάβουμε; Μάθετε πώς να απαντήσετε
αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη για δουλειά – στα αγγλικά)

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (βίντεο 6:10 λεπτά: Βιογραφικό στόχων – Μάθετε πώς να γράψετε το
καλύτερο βιογραφικό στόχων – στα αγγλικά)
22. https://www.youtube.com/watch?v=ihTLSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (βίντεο 6:30 λεπτά :
Ποιες ερωτήσεις να κάνετε σε μια συνέντευξη για δουλειά; – στα αγγλικά)

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (βίντεο 7:20 λεπτά: Πώς να επικοινωνήσετε μετά από μια συνέντευξη; –
στα αγγλικά)

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (βίντεο 6:13 λεπτά: Ποιες είναι οι
προσδοκίες σας όσον αφορά τον μισθό; – στα αγγλικά)

Σελίδα

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (βίντεο 11:33 λεπτά: Ευχαριστήριο email
μετά τη συνέντευξη – στα αγγλικά)
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24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (βίντεο 2:29 λεπτά: Τι να πείτε στο τέλος μιας συνέντευξης (Πώς να κλείσετε
τη συνέντευξη) – στα αγγλικά)

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (βίντεο 9:52 λεπτά: Πού βλέπετε τον εαυτό
σας σε πέντε χρόνια; – στα αγγλικά)

Σελίδα
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28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI βίντεο 5:10 λεπτά: Γιατί θέλετε να
δουλέψετε εδώ; – στα αγγλικά)

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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•
•
•
•

Ενότητα 1-Κεφάλαιο 1-Παρουσίαση 1: Προετοιμασία για μια συνέντευξη για δουλειά
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 2- Παρουσίαση 2: Δικτύωση και Επαφές
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δικτύωση
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 4- Παρουσίαση 3: Γράφοντας μια Καλή Συνοδευτική Επιστολή &
Βιογραφικό σημείωμα
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 5: Συνοδευτική Επιστολή Δείγμα 1
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 6: Συνοδευτική Επιστολή Δείγμα 2
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 7: Δείγμα βιογραφικού σημειώματος
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 8- Παρουσίαση 4: Παρουσιάζοντας τον εαυτό σας

Σελίδα

•
•
•
•

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ENOTHTA 1
Προετοιμασία για συνέντευξη
για δουλειά

Σύνοψη
Τι είναι η ‘συνέντευξη’;
Ο σκοπός μιας συνέντευξης
(Ανα)ζήτηση εργασίας
Ταχεία ανάγνωση για άτομα που αναζητούν
εργασία
Κάνοντας έρευνα πριν τη συνέντευξη
Τα «πρέπει» και τα «μη» μιας συνέντευξης



Τι είναι η συνέντευξη;

 Η συνέντευξη είναι μια ιδιωτική συνάντηση μεταξύ ατόμων.
 Το άτομο που απαντά στις ερωτήσεις μιας συνέντευξης είναι ο
συνεντευξιαζόμενος. Το άτομο που κάνει της ερωτήσεις της συνέντευξης
είναι ο συνεντευκτής.
 Ο σκοπός μιας συνέντευξης είναι να αποκτήσουμε μια εικόνα ο ένας για
τον άλλο ή να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο.

 Μια συνέντευξη είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη για απόκτηση

πληροφοριών μέσω προφορικών απαντήσεων που δίνει ένα άτομο σε
προφορικές ερωτήσεις – Gary Dessler
 Μια συνέντευξη είναι μια οποιαδήποτε προσχεδιασμένη συζήτηση με
συγκεκριμένο σκοπό, η οποία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα άτομα – Thill
and Bovee

Είδη συνεντεύξεων
• Συμπεριφορική συνέντευξη
• Συνέντευξη με μελέτη
περίπτωσης
• Συνέντευξη βάσει ικανοτήτων
• Συνέντευξη εξόδου
• Τελική συνέντευξη
• Ομαδική συνέντευξη
• Πληροφοριακή συνέντευξη
• Συνέντευξη στο πλαίσιο
μεσημεριανού ή δείπνου

• Εικονική συνέντευξη
• Συνέντευξη σε εξωτερικό
χώρο
• Επιτόπια συνέντευξη
• Συνέντευξη ενώπιον
επιτροπής
• Τηλεφωνική συνέντευξη
• Δεύτερη συνέντευξη
• Δομημένη συνέντευξη
• Μη δομημένη συνέντευξη
• Συνέντευξη μέσω βίντεο

(Ανα)ζήτηση εργασίας
Αγγελίες για θέσεις εργασίας,
Ιστοσελίδες καριέρας
&
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναπτύξτε τη στρατηγική σας
 Κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής σας για αναζήτηση
εργασίας, θα πρέπει:
Να δημιουργήσετε μια λίστα με 5-10 οργανισμούς με
τους οποίους ενδιαφέρεστε περισσότερο να δουλέψετε
Να δημιουργήσετε μια δεύτερη λίστα με οργανισμούς
για τους οποίους έχετε κάποιο ενδιαφέρον
Να κάνετε έρευνα και να δημιουργήσετε διασυνδέσεις

Κάντε μια λίστα με μερικούς εργοδότες και
μετά κάντε την έρευνά σας για αυτούς
Πιθανοί πόροι:
Ιστοσελίδες
Ετήσιες εκθέσεις
Υλικό πρόσληψης
Υλικό προώθησης
Άρθρα από μέσα ενημέρωσης
Βάσεις δεδομένων
Mέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα «πρέπει»
και τα «μη»
μιας
συνέντευξης

Τι να κάνετε

Τι να μην κάνετε

-Κάντε έρευνα για την εταιρεία
-Προετοιμάστε τις απαντήσεις σας
-Ντυθείτε αναλόγως
-Φέρτε επιπλέον βιογραφικά
-Φτάστε εγκαίρως
-Να είστε ευγενικοί
-Κάντε μια θερμή χειραψία
-Περιμένετε
-Διατηρήστε οπτική επαφή
-Δείξτε ενθουσιασμό
-Περιγράψτε τα επιτεύγματά σας
-Απαντήστε λεπτομερώς
-Μιλήστε για τα δυνατά σας σημεία
-Κάντε ερωτήσεις
-Τονίστε την προθυμία σας να εργαστείτε
εκεί
-Δικτυωθείτε
-Πείτε ευχαριστώ

-Μη χρησιμοποιείτε ανεπίσημη γλώσσα
-Μην καμπουριάζετε
-Μη σαστίζετε
-Μην είστε επιθετικοί ή αλαζονικοί
-Μη μιλάτε σιγά
-Μη φανείτε απελπισμένοι
-Μην είστε αρνητικοί
-Μην κάνετε μεγάλες παύσεις
-Μην αφήσετε ανοικτό το τηλέφωνό σας
-Μη μιλήσετε για μισθό εκτός και αν
ερωτηθείτε
-Μην πείτε ψέματα
-Μη μυρίζετε άσχημα
-Μη δείξετε έλλειψη γνώσης για την εταιρεία
-Μη φοβηθείτε να ζητήσετε διευκρινίσεις
-Μη γίνετε πολύ προσωπικοί
-Μη γίνετε ενοχλητικός
-Μη φέρετε παρέα

Αναφορές
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Δικτύωση & Επαφές

Σύνοψη
 Γιατί είναι σημαντικά τα δίκτυα στον χώρο
εργασίας;
 Πώς κτίζω δίκτυα και πώς αλληλεπιδρώ με
τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους μου;
 Πώς δουλεύω μέσα σε ομάδες;

Δικτύωση
Η δικτύωση με τους συναδέλφους είναι σημαντική και
βοηθητική για την εξέλιξη της καριέρας σας.
Τα άτομα που αναζητούν εργασία θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι η δικτύωση έχει να κάνει με τη
δημιουργία σχέσεων.
Ένα δίκτυο αποτελείται από ανθρώπους που έχετε
συναντήσει προσωπικά ή μέσω του διαδικτύου.

Πώς να κτίσετε δίκτυα

Κάντε την παρουσία σας αισθητή
Να είστε φιλικοί
Να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, είτε εντός είτε εκτός διαδικτύου
Να καλωσορίζετε τους νεοεισερχομένους
Να πηγαίνετε στα μέρη που συχνάζουν οι συνάδελφοί σας, προσπαθώντας
να δημιουργήσετε σχέσεις μαζί τους
 Μην κλέβετε τις ευκαιρίες των άλλων, αλλά προσπαθείτε να βοηθάτε, αν
περνά από το χέρι σας
 Να είστε καλός ακροατής/ακροάτρια
 Αν έχετε κάποια ερώτηση, μη φοβηθείτε να ΡΩΤΗΣΕΤΕ έναν συνάδελφο ή
τον προϊστάμενό σας
 Επιδιώξτε μακροχρόνιες σχέσεις
 Συνεχίστε την επικοινωνία με όσους συνδέεστε






Πώς δουλεύω μέσα σε ομάδες;
Δουλέψτε μαζί με άλλους πάνω σε κοινούς στόχους
Δημιουργήστε προσδοκίες
Χρησιμοποιήστε εργαλεία τεχνολογίας
Μιλήστε ανοικτά για όλα
Κάντε αποτελεσματικές ομαδικές συναντήσεις

ΤΕΣΤ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Ποιο είδος δικτύου ταιριάζει
καλύτερα στην προσωπικότητά σας;
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality

Αναφορές
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-ofinterviews/
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-yourcurrent-colleagues
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-yourteam
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professionalnetwork

ENOTHTA 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η επιχειρηματική δικτύωση είναι ένας πολύτιμος τρόπος να επεκτείνετε τις γνώσεις σας, να μάθετε
από την επιτυχία των άλλων, να αποκτήσετε νέους πελάτες και να πείτε στους άλλους για την
επιχείρησή σας.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα την επιχειρηματική δικτύωση ως έναν τρόπο να κερδίσετε νέους πελάτες
και να κτίσετε μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτά είναι τα 9 κορυφαία πλεονεκτήματα για τους
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δίκτυα:
1. Συστάσεις από τρίτους/αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αυτό είναι ίσως το πιο προφανές πλεονέκτημα και ο λόγος που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων αποφασίζουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ομάδες δικτύωσης.
Το θετικό της δικτύωσης είναι ότι οι συστάσεις που παίρνετε μέσω αυτής είναι συνήθως υψηλής
ποιότητας, ενώ τις περισσότερες φορές είναι προεπιλεγμένες προσωπικά για εσάς. Μπορείτε, στη
συνέχεια, να ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις/πληροφορίες και να βρείτε νέους πελάτες.
Επομένως, παίρνετε πληροφορίες πολύ υψηλότερου επιπέδου από τη δικτύωση παρά από άλλες
μορφές προώθησης.
Η αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της δικτύωσης είναι το βασικό
πλεονέκτημα, ωστόσο υπάρχουν και πολλά άλλα.
2. Ευκαιρίες
Μια δραστήρια ομάδα με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων φέρνει μαζί της και μια πληθώρα ευκαιριών!
Προκύπτουν πάντα πολλές ευκαιρίες από τη δικτύωση και στην πραγματικότητα εδώ είναι που
βρίσκονται τα τεράστια οφέλη!
Ευκαιρίες για κοινοπραξίες, εξεύρεση πελατών, συμπράξεις, ομιλίες ή συγγραφή, πωλήσεις
επιχειρήσεων ή κεφαλαίου… η λίστα είναι μεγάλη και οι ευκαιρίες εντός της δικτύωσης είναι
πραγματικά ατελείωτες.
Απλά βεβαιωθείτε ότι αρπάζετε τις σωστές ευκαιρίες, χωρίς να ακολουθείτε όποια ευκαιρία βρεθεί
στον δρόμο σας. Οι ευκαιρίες στις οποίες συμμετέχετε θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους στόχους
και το όραμα της επιχείρησής σας, αλλιώς ίσως βρεθείτε να κυνηγάτε τη μια ευκαιρία μετά την
άλλη και να μην καταλήγετε πουθενά.
3. Διασυνδέσεις
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«Δεν έχει να κάνει με το ΤΙ ξέρετε, αλλά με τον ΠΟΙΟΝ ξέρετε». Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια στις
επιχειρήσεις. Αν θέλετε μια πραγματικά επιτυχημένη επιχείρηση, τότε πρέπει να έχετε ένα μεγάλο
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Η επιχειρηματική δικτύωση μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας με πάρα πολλούς τρόπους.

κεφάλαιο σχετικών διασυνδέσεων στο δίκτυό σας, στις οποίες να μπορείτε να απευθυνθείτε όταν
τις χρειάζεστε.
Η δικτύωση είναι μια πολύ καλή πηγή διασυνδέσεων και ανοίγει πραγματικά τον δρόμο ώστε να
έρθετε σε επαφή με άτομα που ασκούν μεγάλη επιρροή τα οποία δε θα μπορούσατε να
συναντήσετε εύκολα.
Ακόμη, η δικτύωση δεν έχει να κάνει μόνο με το με ποιον είστε άμεσα δικτυωμένοι – το άτομο
αυτό έχει ήδη ένα δίκτυο στο οποίο μπορείτε και εσείς να μπείτε. Επομένως, κάντε τις κατάλληλες
ερωτήσεις για να δείτε αν το άτομο με το οποίο είστε δικτυωμένοι γνωρίζει αυτόν που θέλετε να
γνωρίσετε!
4. Συμβουλές
Το να μπορείτε να μιλήσετε σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν την ίδια νοοτροπία με
εσάς, σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε συμβουλές από αυτούς για οτιδήποτε μπορεί να αφορά την
επιχείρηση ή την προσωπική σας ζωή και να αποκτήσετε τη σημαντική εκείνη ισορροπία ανάμεσα
σε προσωπική και εργασιακή ζωή.
Η δικτύωση είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αποκτήσετε πρόσβαση σε τεχνογνωσία και
συμβουλές τις οποίες δε θα μπορούσατε να πάρετε αλλιώς. Απλά βεβαιωθείτε ότι παίρνετε τις
σωστές συμβουλές από το κατάλληλο άτομο – κάποιον που πραγματικά ξέρει τι χρειάζεται να
γνωρίζετε και δε σας δίνει συμβουλές για κάτι το οποίο γνωρίζει λίγο ή και καθόλου.
5. Προβολή του προφίλ σας
Η ορατότητα και η προβολή είναι ένα μεγάλο όφελος της δικτύωσης. Βεβαιωθείτε ότι
παρευρίσκεστε τακτικά σε επιχειρηματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που θα σας βοηθήσουν να
γίνετε γνωστοί. Μπορείτε με αυτό τον τρόπο να κτίσετε τη φήμη σας ως ένα αξιόπιστο,
υποστηρικτικό άτομο με γνώσεις, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες ή συμβουλές σε άτομα που το
χρειάζονται. Αυτό αυξάνει επίσης τις πιθανότητες να βρείτε πιο πολλές επαφές και συστάσεις,
αφού θα είστε το άτομο που θα τους έρχεται στο μυαλό, όταν χρειάζονται κάτι που προσφέρετε.
6. Θετική επιρροή
Οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή και με τους οποίους μιλάτε επηρεάζουν το ποιος
είστε και το τι κάνετε, επομένως είναι σημαντικό να περιτριγυρίζεστε από θετικούς, γεμάτους
ενέργεια ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε και να πετύχετε ως επιχειρηματίες. Η
δικτύωση είναι σημαντική για τον σκοπό αυτό, αφού οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τη
δικτύωση είναι συνήθως δυναμικά, θετικά και δραστήρια άτομα.
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Όσο περισσότερο πιέζετε τον εαυτό σας να δικτυωθεί και να μιλήσει με άτομα που δε γνωρίζετε
τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση αποκτάτε σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς ως
επιχειρηματίες, αφού η ανάπτυξη της επιχείρησής σας εξαρτάται από το να μιλάτε με ανθρώπους
και να κάνετε διασυνδέσεις.
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7. Αυξημένη αυτοπεποίθηση

Η δικτύωση είναι πολύ σημαντική για άτομα που δεν έχουν πολλή αυτοπεποίθηση, αφού τους ωθεί
να εξελιχθούν, να κάνουν συζητήσεις και να δημιουργήσουν μακροχρόνιους δεσμούς με άτομα που
δε γνωρίζουν.
Ήμουν ένας άνθρωπος χωρίς καθόλου αυτοπεποίθηση όταν είχα μόλις αρχίσει να δικτυώνομαι –
στην πραγματικότητα η ιδέα με κατατρόμαζε! Αλλά όσο περισσότερο το κάνω, τόσο πιο πολλή
αυτοπεποίθηση αποκτώ, τόσο πιο εύκολο γίνεται και τόσο περισσότερο ωφελούμαι από αυτό.
8. Ικανοποίηση από την προσφορά βοήθειας σε άλλους
Πραγματικά μου αρέσει να βοηθώ άλλους ανθρώπους και η δικτύωση είναι ένας φανταστικός
τρόπος που μου επιτρέπει να το κάνω αυτό εύκολα. Τα διάφορα δίκτυα είναι γεμάτα από
επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουν και η ικανοποίηση που
παίρνεις όταν βοηθάς κάποιον να λύσει ένα πρόβλημα προτείνοντάς του λύσεις είναι πολύ μεγάλη.
9. Φιλία
Τέλος, αν και αυτό είναι περισσότερο ένα προσωπικό παρά ένα επιχειρηματικό όφελος, είναι
ωστόσο αρκετά σημαντικό. Ως αποτέλεσμα της δικτύωσης δημιουργούνται πολλές φιλίες, επειδή
(τις περισσότερες φορές) τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο είναι επιχειρηματίες με κοινή
φιλοσοφία, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να βοηθήσουν ο ένας τον
άλλο με τακτικές συναντήσεις. Επομένως, χάρη στη δικτύωση διαμορφώνονται, με φυσικό τρόπο,
δυνατές φιλίες. Κάποιες από τις πιο δυνατές φιλίες έχουν αρχίσει από τη δικτύωση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ1
Γράφοντας μια Καλή Συνοδευτική Επιστολή
& Βιογραφικό Σημείωμα

Σύνοψη
 Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή?
 Διαφορετικά είδη συνοδευτικών επιστολών
 Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στη συνοδευτική σας
επιστολή
 Δείγματα συνοδευτικών επιστολών
 Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα (CV);
 Στόχος του βιογραφικού σημειώματος
 Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στο βιογραφικό σας
σημείωμα
 Δείγμα βιογραφικού σημειώματος

Τι είναι η συνοδευτική
επιστολή;
Η συνοδευτική επιστολή είναι μια μονοσέλιδη επιστολή
προς το άτομο ή τον οργανισμό στον οποίο αιτείστε για
δουλειά.
Μια καλογραμμένη συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να
παρουσιάζει τα προσόντα σας και να ωθήσει το άτομο
που τη διαβάζει στο να διαβάσει το βιογραφικό σας
σημείωμα.

Συνοδευτική Επιστολή
Η συνοδευτική σας επιστολή πρέπει να είναι γραμμένη με βάση τη
θέση εργασίας για την οποία αιτείστε και δε θα πρέπει να είναι
πάνω από μία σελίδα.
Πριν αρχίσετε να γράφετε τη συνοδευτική σας επιστολή, θα πρέπει
να κάνετε έρευνα για την εταιρεία στην οποία την αποστέλλετε.
Αφού πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε για τον οργανισμό, θα
πρέπει να γράψετε τη συνοδευτική σας επιστολή και να
παρουσιάσετε τις δεξιότητες και την εργασιακή σας πείρα,
πείθοντάς τους ότι οι δεξιότητές σας ταιριάζουν με τις ανάγκες
τους.

Διαφορετικά είδη συνοδευτικών
επιστολών





Επιστολή αίτησης
Συστατική συνοδευτική επιστολή
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Επιστολή δικτύωσης

 Επιστολή πρότασης αξίας

Τι να συμπεριλάβετε στη συστατική σας
επιστολή
 Το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό
τηλεφώνου σας, στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας
 Το όνομα της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του ατόμου με το οποίο
επικοινωνείτε, στα αριστερά
 Την ημερομηνία στα δεξιά
 Γραμμή αναφοράς
 Προσφώνηση προς τον αποδέκτη (π.χ. «Αγαπητέ κ. Ιωάννου» προσπαθήστε να αποφύγετε «προς κάθε ενδιαφερόμενο», αν είναι
δυνατόν)
 Μια σύντομη εισαγωγική δήλωση που σας συστήνει στον αποδέκτη
 Το κυρίως θέμα, το οποίο τονίζει τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που
έχετε τα οποία είναι σχετικά με τη θέση εργασίας
 Έναν επίλογο, ο οποίος θα ζητά να κανονίσετε μια συνέντευξη

Για άτομα χωρίς επαγγελματική πείρα που
αναζητούν εργασία
 Γενικές δεξιότητες που σας βοηθούν να δουλεύετε σε ομάδες ή ως
μέρη ενός οργανισμού
 Προσωπικά γνωρίσματα που θα σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να
δουλεύετε σε ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον
 Βασικά πλεονεκτήματα και μοναδικά χαρακτηριστικά σας που
δείχνουν ότι είστε ένας εξέχων υποψήφιος
 Σχολική επαγγελματική πείρα ή εθελοντική εργασία που επιδεικνύει
τα πλεονεκτήματα και τα προσόντα σας
 Συμμετοχές σε αθλητικούς ή κοινοτικούς ομίλους (αν είναι σχετικό)
 Οποιαδήποτε χόμπι ή ενδιαφέροντα που είναι σχετικά με τη δουλειά

Τι να μη συμπεριλάβετε στη
συνοδευτική σας επιστολή

Πάντα να ελέγχετε για ορθογραφικά λάθη
Κρατήστε τη συνοδευτική σας επιστολή σύντομη,
μη συμπεριλάβετε όλο το βιογραφικό σας
Μη χρησιμοποιείτε πολύ συχνά το πρώτο πρόσωπο,
π.χ. «έχω κάνει…», «είμαι»
Μην αναφέρετε άλλες αιτήσεις για δουλειά που
έχετε κάνει

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δείγματα Συνοδευτικών Επιστολών
Δείτε Ενότητα 1-Κεφάλαιο 5: Συνοδευτική Επιστολή
Δείγμα 1
Δείτε Ενότητα 1-Κεφάλαιο 6: Συνοδευτική Επιστολή
Δείγμα 2

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters

Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα;
 Ένα βιογραφικό σημείωμα (ή CV) είναι ένα έγγραφο που αναφέρει
τις σπουδές και την εργασιακή σας πείρα.
 Ο σκοπός ενός βιογραφικού σημειώματος είναι να επιδείξει τις
δεξιότητες και την πείρα σας σχετικά με τη δουλειά για την οποία
κάνετε την αίτηση.
 Δεν υπάρχει προκαθορισμένο μέγεθος για ένα βιογραφικό σημείωμα
και αυτό λόγω του ότι το μέγεθος των βιογραφικών σημειωμάτων
ποικίλει ανάλογα με την πείρα και την εκπαίδευση του καθενός.
 Αν δεν έχετε μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, μία ή δύο σελίδες
είναι αρκετές.

Στο βιογραφικό σας σημείωμα
θα πρέπει να δείξετε ότι:
 αξίζετε να προσληφθείτε
 πληροίτε τις ανάγκες του οργανισμού
 έχετε την κατάλληλη εκπαίδευση
 έχετε την κατάλληλη πείρα και δεξιότητες

Τι να συμπεριλάβετε
στο βιογραφικό σας σημείωμα;









Πληροφορίες επικοινωνίας
Εισαγωγική δήλωση
Περιγραφή των βασικών σας δεξιοτήτων
Περιγραφή των τεχνικών σας δεξιοτήτων
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Εκπαιδευτικά προσόντα
Ιστορικό απασχόλησης/εθελοντισμός/πρακτική άσκηση
Συστάσεις

Τι δεν πρέπει να συμπεριλάβετε
στο βιογραφικό σας σημείωμα;
 Προσωπικές πληροφορίες
 Τυπογραφικά/ορθογραφικά λάθη ή λάθη όσον αφορά τα
γεγονότα
 Εικόνες και γραφικά
 Περιεχόμενο σε επικεφαλίδες
 Εξεζητημένες γραμματοσειρές (καλές γραμματοσειρές που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: Verdana, Arial, Century
gothic, Calibri)
 Πληροφορίες σε πίνακες
Σημείωση: Μη στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή PDF. Είναι καλύτερα να το
στείλετε σε μορφή word (.doc or .docx).

Δείγματα βιογραφικών σημειωμάτων
Δείτε Ενότητα 1- Κεφάλαιο 7: Βιογραφικό
σημείωμα Δείγμα 1

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes

Αναφορές
•
•
•
•
•
•

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-resume/sample-resumes

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑ 1
Μαρία Πέτρου
Email: mariapetrou@xmail.com
Τηλέφωνο: XXX XXXX XXXX
Κύριο Αντώνη Ιωάννου
Ioannou Retail Solutions
Τηλέφωνο: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@ioannouretailsolutions.com.cy
23 Απριλίου 2019
RE: Αίτηση για τη Θέση του Έκτακτου Βοηθού Πωλήσεων
Αγαπητέ κ. Ιωάννου,
Ως μια δραστήρια και αφοσιωμένη μαθήτρια με ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, θα ήθελα να
αιτηθώ για τη θέση του Έκτακτου Βοηθού Πωλήσεων.
Ως μαθήτρια, έχω εκτενή ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο της σχολικής μου κοινότητας, κάτι που μου έχει δώσει την
ευκαιρία να αναπτύξω ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες. Η συμμετοχή μου σε διάφορες εκδηλώσεις,
συμπεριλαμβανομένων θεατρικών και αθλητικών διοργανώσεων, μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ στενά με
τους συμμαθητές μου υποστηρίζοντας παράλληλα τη σχολική κοινότητα ως σύνολο.
Αυτές οι εμπειρίες συνέβαλαν στο να αναπτύξω υψηλές οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, τις
οποίες θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές στην εργασία στον τομέα της έκτακτης απασχόλησης, αφού θα μου επιτρέψουν να
συνεχίσω τις σπουδές μου παράλληλα με την εργασία μου.
Προσωπικά μου χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύω ότι με καθιστούν κατάλληλη για τη συγκεκριμένη θέση
περιλαμβάνουν:
• Κίνητρο: Η συμμετοχή μου σε εθελοντικές δραστηριότητες και τα ακαδημαϊκά μου αποτελέσματα είναι
ενδεικτικά του υψηλού μου κινήτρου.
• Εξυπηρέτηση πελατών: Η παροχή βοήθειας στην πώληση προϊόντων σε εκδηλώσεις της κοινότητας έχει
συμβάλει στο να αναπτύξω δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών.
• Επικοινωνία: Η συμμετοχή μου σε θεατρικές παραστάσεις και το γεγονός ότι παρουσίασα τις εκδηλώσεις του
σχολείου μου, μου έχει επιτρέψει να αναπτύξω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες.
Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές μου με έχουν επαινέσει για τον δραστήριό μου χαρακτήρα και την αφοσίωσή και
προθυμία μου να βοηθώ όπου μπορώ. Απολαμβάνω να δουλεύω με άλλους και πιστεύω ότι οι ισχυρές μου
επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν εγγύηση ότι θα καταφέρω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου
ρόλου.
Γνωρίζω ότι θα λάβετε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, ωστόσο θα εκτιμούσα θερμά την
ευκαιρία να σας επιδείξω τις ικανότητές μου προσωπικά.

Μαρία Πέτρου
(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters)
.

Σελίδα

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας,

1

Πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω στον οργανισμό σας. Είμαι πρόθυμη να αναπτύξω τις επαγγελματικές μου
δεξιότητες και ανυπομονώ να συζητήσω την αίτησή μου μαζί σας στο πλαίσιο μιας συνέντευξη;. Έχω επισυνάψει ένα
αντίγραφο του βιογραφικού μου σημειώματος για περαιτέρω πληροφόρησή σας. Είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα
στιγμή στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναφέρει πιο πάνω.

Σελίδα

2

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑ 2
Μαρία Πέτρου
Email: mariapetrou@xmail.com
Τηλέφωνο: XXX XXXX XXXX
Κύριο Κώστα Ιωάννου
Kostas Ioannou and Associates
Τηλέφωνο: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@kostasioannouandassociates.com.cy

23 Απριλίου 2019

RE: Αίτηση για τη θέση της Εκπαιδευόμενης Διοικητικής Βοηθού
Αγαπητέ κ. Ιωάννου,
Ως ένα νεαρό και δραστήριο άτομο με υψηλά κίνητρα, αιτούμαι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θέση της
Εκπαιδευόμενης Διοικητικής Βοηθού στην εταιρεία σας, Kostas Ioannou and Associates.
Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, χάρη στις οποίες ανέπτυξα μια σειρά
βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που με καθιστούν ικανή να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης
εργασίας.
Παράλληλα με τις σπουδές μου, εργάστηκα με μερική απασχόληση ως Βοηθός Εξυπηρέτησης Πελατών για την εταιρεία
KSmart. Τα καθήκοντά μου στην εν λόγω θέση εργασίας περιλάμβαναν την εξυπηρέτηση πελατών πρόσωπο-μεπρόσωπο, τη βοήθεια στη μετακίνηση εμπορευμάτων και την οπτική παρουσίαση των προϊόντων. Η θέση αυτή με έχει
βοηθήσει να αναπτύξω σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες, δίνοντάς μου παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσω
εργασιακή πείρα σε ένα επαγγελματικό και ταχύρυθμο περιβάλλον εργασίας.
Όσον αφορά στην ικανότητά μου να ανταποκριθώ στις ανάγκες τις συγκεκριμένης θέσης, διαθέτω τα ακόλουθα
προσόντα:
• Εξυπηρέτηση πελατών: Τετραετής πείρα σε ένα περιβάλλον κατά πρόσωπο εξυπηρέτησης, παρέχοντας
εξυπηρέτηση σε πελάτες στα ταμεία, πάγκους εξυπηρέτησης και στον όροφο πωλήσεων.
• Καθήκοντα υποδοχής: Καθήκοντα στην εταιρεία KSmart περιλάμβαναν την απάντηση εισερχόμενων
κλήσεων και την παροχή τηλεφωνικής βοήθειας σε πελάτες.
• Διοικητικά καθήκοντα: Το πτυχίο μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων
που περιλαμβάνουν την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τη γραπτή
επικοινωνία.
Οι καθηγητές και οι εργοδότες μου έχουν επιδοκιμάσει το υψηλό επίπεδο των διαπροσωπικών μου δεξιοτήτων και την
ευχάριστή μου προσωπικότητα. Τα κίνητρά μου περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, το να μαθαίνω καινούρια
πράγματα και να επιτυγχάνω τους στόχους μου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό μου από την
προηγούμενή μου απασχόληση, ώστε να σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για την ικανότητά μου να ανταποκριθώ
στις ανάγκες της θέσης που προσφέρετε.
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Θα εκτιμούσα την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί σας και να συζητήσω την αίτησή μου σε μια συνέντευξη. Έχω
επισυνάψει ένα αντίγραφο του βιογραφικού μου σημειώματος για περαιτέρω πληροφόρησή σας. Είμαι στη διάθεσή
σας ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναφέρει πιο πάνω.

1

Αντιλαμβάνομαι ότι θα λάβετε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το
κίνητρό μου, η δέσμευσή μου και οι υφιστάμενες δεξιότητές μου θα μου επιτρέψουν να ενταχθώ στο επαγγελματικό σας
περιβάλλον και να αρχίσω άμεσα να συμβάλλω στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας,
Μαρία Πέτρου

Page
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(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter)

EΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Νικόλας Αντρέου

Email: nikolasantreou@xmail.com
Τηλέφωνο: XXXX XXX XXX

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αναζήτηση περιστασιακής απασχόλησης
σε δυναμικό οργανισμό
Ευχάριστος και ευφυής μαθητής με αποδεδειγμένες δεξιότητες συνεργασίας και διαχείρισης χρόνου που
αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Ισχυρές διαπροσωπικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες χάρη στη συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις. Κατανόηση των βασικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων και της σημασίας που έχει το να δουλεύεις ως μέρος μιας ομάδας, να μαθαίνεις από
τους άλλους και να εξελίσσεσαι ως επαγγελματίας. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αναζήτηση
πρώτης απασχόλησης σε θέση εργασίας που απαιτεί έναν αφοσιωμένο και ενθουσιώδη υπάλληλο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ






Εξυπηρέτηση πελατών
(τηλεφωνική και κατά
πρόσωπο)
Επίλυση προβλημάτων
Διαχείριση χρημάτων
Συμφωνίες πωλήσεων








Επεξεργασία συναλλαγών
Επιστροφές πωλήσεων
Επίλυση διαφωνιών
Επεξεργασία δεδομένων
Έλεγχος απογραφής
Ασφάλεια καταστήματος






Παραλαβή αποθέματος
Διαδικασίες λήξης ημέρας
Διαπραγματεύσεις
πωλήσεων
Επιλογή προϊόντων

Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~
Internet Explorer
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος Οικονομικών και Μάρκετινγκ
2018
Γενικός βαθμός: 18,5
Επιτεύγματα
•
•
•

2018: Πρόεδρος της τάξης
2017: Εκπρόσωπος του σχολείου σε Ημερίδες Νεολαίας
2017: Τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά στην τοπική κοινότητα και για εθελοντισμό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Επικοινωνιακές δεξιότητες: Ευφραδής ομιλητής με κατανόηση της σημασίας των διαφορετικών τρόπων
επικοινωνίας που απαιτούνται κατά τη διάρκεια συνεργασίας με τα μέλη μιας ομάδας ή με πελάτες.

Ειλικρίνεια και αξιοπιστία: Ισχυρό αίσθημα ευθύνης, που με καθιστά ακέραιο, αξιόπιστο και ικανό να
φέρω σε πέρας καθήκοντα με υπεύθυνο τρόπο.

Ευελιξία: Ικανότητα ευελιξίας για ανταπόκριση σε ανάγκες και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Ικανότητα
προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και καταστάσεις.

ΠΕΙΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ____________________________________________________________________________________________
TAYLOR SMITH PARTNERS – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
2017
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
•
•

•

Εξυπηρέτηση Πελατών: Απάντηση εισερχόμενων κλήσεων. Τηλεφωνικές πωλήσεις και προώθηση των
ερωτημάτων των πελατών στο κατάλληλο τμήμα.

Γραμματειακά καθήκοντα: Συγγραφή γενικών ανακοινώσεων και επιστολών σε πελάτες και επιχειρήσεις
σύμφωνα με οδηγίες. Διασφάλιση ακριβούς επικοινωνίας με την παροχή της αλληλογραφίας στον
προϊστάμενο για έγκριση.

Διαχείριση αρχείου: Εισαγωγή των στοιχείων των πελατών σε εσωτερικό σύστημα διαχείρισης αρχείων.
Ενημέρωση των υπαρχόντων στοιχείων των πελατών παράλληλα με τη δημιουργία νέων αρχείων σύμφωνα
με οδηγίες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Ομάδα Εθελοντών Νέων

2014 - 2017

Συμβολή στη διοργάνωση και υλοποίηση διάφορων εράνων για ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινότητας.
Βοήθεια σε εκδηλώσεις και συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εισηγήσεων για την επίτευξη
στόχων σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης. Προσωπική συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε άστεγους νέους.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ιωάννης Ιωάννου
Διευθυντής
Ομάδα Εθελοντών Νέων
Τηλέφωνο: XX XXXX XXXX
Αντώνης Χαραλάμπους
Διευθυντής
Taylor Smith Partners
Τηλέφωνο: XX XXXXX

Νικόλας Αντρέου|  Email: nikolasantreoy@xmail.com |  Τηλέφωνο: XXXX XXX XXX

Σελίδα

3

ENOTHTA 1

Παρουσιάζοντας τον εαυτό σας

Σύνοψη
Απαντώντας σε βασικές ερωτήσεις σε μια συνέντευξη
Κάνοντας ερωτήσεις
Διαπραγμάτευση του μισθού και των ωφελημάτων σας

Συνήθεις ερωτήσεις συνέντευξης
 Μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας;
 Γιατί θέλετε να δουλέψετε εδώ;
 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά σας;
 Ποιες είναι οι δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και η εμπειρία
σας σε αυτό τον τομέα;
 Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σας επίτευγμα;
 Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
 Έχετε κάποιες ερωτήσεις;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ενδεικτική Απάντηση 1
Ε: Όταν δε δουλεύετε, τι σας αρέσει να κάνετε;
A: Όταν δε δουλεύω, μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα με τους
σκύλους μου. Περπατάμε στη φύση, περνάμε από ιστορικούς
χώρους ή απλά περπατάμε στην πόλη. Οι σκύλοι αρέσουν σε
πολλούς ανθρώπους και πάντα απολαμβάνω το να μιλώ με όποιον
συναντώ. Πιστεύω ότι η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο και
στην επαγγελματική μου ζωή. Η ικανότητά μου να κατευθύνω τη
συζήτηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν μιλώ με κάποιον,
είναι ένας από τους λόγους που έχω επιτύχει πολλά σε διαφορετικές
περιπτώσεις στη δουλειά μου.

• Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι έξω – πηγαίνω πολλές βόλτες με τον σκύλο μου και
απολαμβάνω να πηγαίνω εκδρομές με την οικογένεια και τους φίλους μου. Θεωρώ
ότι το να είμαι έξω στο ύπαιθρο είναι ένας πολύ καλός τρόπος να απαλλάσσομαι
από το άγχος. Είναι, επίσης, ένας πολύ καλός τρόπος να περνώ χρόνο με την
οικογένεια και τους φίλους μου, μακριά από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές
μας.
• Ένα από τα χόμπι μου είναι να παίζω ομαδικά αθλήματα. Τώρα παίζω σε μια τοπική
ποδοσφαιρική ομάδα και μια ομάδα πετοσφαίρισης. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι
δραστηριότητες που μου δίνουν την ευκαιρία να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους
και να συνεργάζομαι με άλλους.
• Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία – είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω
καθημερινά, ακόμα και για λίγα λεπτά πριν κοιμηθώ. Το διάβασμα με βοηθά να
χαλαρώσω, αλλά και να σκέφτομαι πιο δημιουργικά. Μόλις έχω τελειώσει το The
Namesake της Jhumpa Lahiri και τώρα ψάχνω για ένα καινούριο βιβλίο. Έχω
ακούσει ότι η εταιρεία σας έχει έναν όμιλο βιβλίου, κάτι που μου άρεσε πολύ!

Ενδεικτική Απάντηση 2
Ε: Πώς είναι η ιδανική δουλειά για σας;
Αυτό που ψάχνω σε μια δουλειά και αυτό που μου αρέσει πολύ στη
συγκεκριμένη θέση του λειτουργού εξυπηρέτησης πελατών, είναι η
ευκαιρία να αξιοποιήσω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες και τις
δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών που έχω. Απολαμβάνω πάρα
πολύ να έρχομαι σε επαφή με πελάτες και να επιλύω γρήγορα και
αποτελεσματικά τα προβλήματά τους. Στην πορεία, αφού
αποκτήσω γνώσεις όσον αφορά τα προϊόντα σας και αφού
αναπτύξω ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες σας, θα μου άρεσε πολύ
να δουλέψω στον τομέα των πωλήσεων.

• Η ιδανική μου δουλειά περιλαμβάνει πολλή ομαδική δουλειά, όπως τακτικές
συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού και ομαδικά έργα. Μου αρέσει πολύ το ότι
αυτή η θέση εργασίας δίνει έμφαση στην επικοινωνία ανάμεσα στους υπαλλήλους
και μεταξύ της διεύθυνσης και του προσωπικού. Η προηγούμενή μου απασχόληση
αφορούσε κατά 50% ομαδικά έργα και ανυπομονώ να συνεχίσω αυτού του είδους
την ομαδική δουλειά και ανοικτή επικοινωνία και εδώ.
• Η ιδανική μου δουλειά θα μου έδινε τη δυνατότητα να αναπτύσσω διαδικτυακό
περιεχόμενο για διάφορες εταιρείες. Μου αρέσει πολύ να γνωρίζω διαφορετικούς
πελάτες και να αναπτύσσω περιεχόμενο που να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Για
παράδειγμα, στην τελευταία μου δουλειά, δούλεψα για πελάτες από διάφορους
τομείς – από τον τομέα της υγείας μέχρι τον τομέα της εκπαίδευσης και έχω λάβει
επαίνους για τη δουλειά μου με όλες αυτές τις διαφορετικές εταιρείες. Μου αρέσει
πολύ το γεγονός ότι αυτή η δουλειά θα μου επιτρέψει να δουλέψω με ένα ευρύ
φάσμα πελατών.

Ενδεικτική Απάντηση 3
Ε: Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας πλεονέκτημα;
A: Έχω εξαιρετικά ισχυρό εργασιακό ήθος. Όταν δουλεύω σε ένα
έργο, δε θέλω απλά να τηρώ τις προθεσμίες. Αντιθέτως, προτιμώ να
ολοκληρώνω το έργο πολύ πριν την προθεσμία. Τον περασμένο
χρόνο μάλιστα κέρδισα ένα μπόνους για την ολοκλήρωση τριών
εκθέσεων μία εβδομάδα νωρίτερα.

• Έχω πάρα πολύ καλές δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου. Έχοντας
δουλέψει ως διορθωτής κειμένων για πέντε χρόνια, έχω αναπτύξει μια έντονη
προσοχή στη λεπτομέρεια, όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Έχω
επίσης γράψει κείμενα για διάφορές εκδόσεις, επομένως γνωρίζω πώς να
προσαρμόζω το ύφος της γραφής μου ώστε να ταιριάζει στο είδος του
κειμένου και τους αναγνώστες. Ως βοηθός μάρκετινγκ, θα είμαι σε θέση να
παράγω αποτελεσματικά κείμενα και να επιμελούμαι δελτία τύπου, καθώς
και να ενημερώνω διαδικτυακό περιεχόμενο με ακρίβεια και ευκολία.
• Είμαι ένας έμπειρος πωλητής με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας.
Κάθε τρίμηνο ξεπερνώ τους στόχους πωλήσεών μου και από τότε που έχω
αρχίσει να δουλεύω στον τωρινό μου εργοδότη, παίρνω μπόνους κάθε χρόνο
για την επίδοσή μου.

Ενδεικτική Απάντηση 4
Ε: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά σας;
Α: Η οργάνωση δεν ήταν πάντα το δυνατό μου σημείο. Ποτέ δε
θεωρούσα σημαντικό το να έχω ένα συγυρισμένο γραφείο ή ένα
οργανωμένο inbox, αφού δεν πίστευα ότι μπορεί αυτό να κάνει τη
διαφορά όσον αφορά την παραγωγικότητά μου. Με την πάροδο του
χρόνου, έμαθα ότι το να διατηρώ έναν τακτοποιημένο χώρο
εργασίας –τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά – όντως με βοηθά να
συγκεντρωθώ και να αυξάνω την παραγωγικότητά μου. Έχω
εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης χρόνου που με βοηθά να
παραμένω οργανωμένος χωρίς να παραμελώ τα καθήκοντά μου.

• Όταν δουλεύω σε ένα έργο, δε θέλω απλά να τηρώ τις
προθεσμίες. Αντίθετα, προτιμώ να ολοκληρώνω το έργο πολύ
πριν την προθεσμία. Παρόλο που αυτό σημαίνει ότι ποτέ δε
χάνω προθεσμία, μπορεί να σημαίνει επίσης ότι είμαι βιαστικός
καθώς δουλεύω. Έχω μάθει από τότε να χαλαρώνω τους
ρυθμούς, να είμαι πιο υπομονετική και να δίνω σε κάθε έργο την
προσοχή που του αξίζει.

Ενδεικτική Απάντηση 5
Ε: Μπορείτε να συνεργαστείτε καλά με άλλους;
Α: Η εμπειρία μου σε διάφορα ομαδικά έργα μου έχει δώσει την ευκαιρία να
αναπτύξω την ικανότητά μου να επικοινωνώ ανοικτά με τους άλλους και να επιλύω
συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Για παράδειγμα, σε ένα πρόσφατο έργο,
δύο από τους συναδέλφους μου στην ομάδα δυσκολεύονταν να συμφωνήσουν για το
πώς να προσεγγίσουν ένα στοιχείο του έργου. Άκουσα τις ανησυχίες του καθενός
και τους έβαλα όλους στη διαδικασία να καθίσουν και να σκεφτούν μια λύση που θα
τους άφηνε όλους ικανοποιημένους. Χάρη στην ικανότητά μου να ακούω τους
άλλους και να μεσολαβώ σε διαφωνίες, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο
πριν την προθεσμία, λαμβάνοντας μάλιστα τα εύσημα από τον εργοδότη μας για την
υψηλή ποιότητα της δουλειάς μας.

• Είμαι ένας υπομονετικός ακροατής και μπορώ να επικοινωνήσω
με σαφήνεια, κάτι που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για έναν
αντιπρόσωπο πωλήσεων. Οι πελάτες συχνά μου τηλεφωνούν με
παράπονα και ανησυχίες και η ικανότητα μου να τους ακούω
υπομονετικά και να τους καταλαβαίνω τους κάνει να νιώθουν
ότι κάποιος τους εκτιμά ως πελάτες. Στη συνέχεια, δουλεύω
μαζί τους και σκέφτομαι δημιουργικές λύσεις στα προβλήματά
τους. Πιστεύω ότι οι δεξιότητές μου με τους ανθρώπους είναι ο
λόγος που κέρδισα το βραβείο καλύτερου αντιπρόσωπου
πωλήσεων για τρία συνεχόμενα χρόνια στην προηγούμενή μου
δουλειά.

Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις
 Προετοιμάστε τις ερωτήσεις πριν από τη συνέντευξη
 Θα πρέπει να είναι σχετικές με τη θέση εργασίας
 Ρωτήστε για τη θέση εργασίας, τις δεξιότητες, τα
προσόντα που απαιτούνται, κ.λπ.
 Αποφύγετε το θέμα του μισθού και/ή προσωπικά θέματα

Κάνοντας ερωτήσεις
 Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοί και μακροπρόθεσμοι στόχοι της
εταιρείας σας;
 Είστε ικανοποιημένοι με τα υφιστάμενα καθήκοντά σας;
 Πιστεύετε ότι είχατε την κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορείτε να
επιτελείτε τα καθήκοντά σας;
 Σε τι εργάζεστε τώρα με το οποίο μπορώ να σας βοηθήσω;
 Έχετε την υποστήριξη που χρειάζεστε;

Διαπραγμάτευση του μισθού
και των ωφελημάτων σας
«Όπως έχουμε συζητήσει, έχει περάσει [χρόνος που έχει περάσει] από [«την
τελευταία σημαντική προσαρμογή στον μισθό μου» Ή «την πρόσληψή
μου»] και θα ήθελα να συζητήσουμε το θέμα του μισθού μου, δεδομένου ότι
τώρα συνεισφέρω περισσότερο στην εταιρεία. Έχω κάνει μια έρευνα για [τίτλος
δουλειάς] στον [τομέας απασχόλησης], και φαίνεται ότι ο μέσος όρος είναι
περίπου [μέσος όρος μισθού που βρήκατε από την έρευνά σας]. Επομένως,
θα ήθελα να ζητήσω μια αύξηση [επιθυμητός μισθός]».

https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/

Αναφορές
•
•
•
•
•
•

https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-are-your-hobbies-2060979
https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.glassdoor.com/blog/quiz-is-now-the-right-time-to-re-negotiate-your-salary/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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