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Το νεοσύστατο Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων &
Διατροφής στη Λήμνο με
την υποστήριξη και τη
συνεργασία του Γραφείου
Διασύνδεσης, όπως αυτό
διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
"Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση: 2007-2013", και
το συντονισμό της Δομής
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδιοργανώνουν τις «Ημέρες Καριέρας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 30
Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου 2012 στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου.
Οι Ημέρες Καριέρας διοργανώνονται με αφορμή
την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών του Τμήματος το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα καλών πρακτικών, και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της
νέα εποχής για την χώρα.

Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν θεσμική, ετήσια, σημαντική εκδήλωση όλων των
καλών πανεπιστημίων διεθνώς,
μέσα από την οποία οι απόφοιτοι βρίσκουν άμεσα εργασία,
και οι εταιρείες επιλέγουν τους
καταλληλότερους για κάθε
ανάγκη εργασίας που έχουν.
Σκοπός της νέας, καινοτόμου
αυτής εκδήλωσης του Τμήματος, στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό
επίπεδο, είναι:
1. Η εξοικείωση των φοιτητών
του Τμήματος με την διαδικασία των συνεντεύξεων από
ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων
2. Η προβολή του Τμήματος
στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων, και η περαιτέρω γνωριμία μαζί τους
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
πλέον των συνεντεύξεων με τις
επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες
φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα: α) να ενημερωθούν για
τις μεταπτυχιακές σπουδές στις
Η.Π.Α., β) να εκπαιδευθούν
στον τρόπο σχεδιασμού και
ανάπτυξης νέων προϊόντων
στην βιομηχανία τροφίμων,

και γ) να προετοιμασθούν για
τον ερχόμενο διαγωνισμό
ecotrophelia 2013, που συμμετέχουν από το πρώτο έτος
διοργάνωσης του.
Οι εν λόγω ημέρες καριέρας
είναι οι πρώτες σε μια σειρά
αντίστοιχων διοργανώσεων
που θα υποστηρίξει το Γραφείο Διασύνδεσης σε όλες τις
Πανεπιστημιακές Μονάδες
του Ιδρύματος το ερχόμενο
χρονικό διάστημα, με σκοπό
την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των φοιτητών με την
αγορά εργασίας. Όραμα του
γραφείου είναι μέσα από την
επιτυχία της αρχικής προσπάθειας του εγχειρήματος να
καταστεί η εν λόγω οργάνωση θεσμός και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που να επαναλαμβάνεται κάθε έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής στο τηλέφωνο
22540-83013 και 6971954699
ή
στο
email:
career@aegean.gr

Μελέτες Περίπτωσης Μ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στo πλαίσιο της Δράσης
«Εκπαίδευση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα –
Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και από απόσταση Εκπαίδευση» του έργου που υλοποιεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους, ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγγραφή μελετών περίπτωσης. Οι μελέτες
αυτές θα αποτελέσουν συνοδευτικό υλικό του μαθήματος
Επιχειρηματικότητα, το οποίο διδάσκεται σε όλα τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα συνταχθούν
σύμφωνα με τον Οδηγό Ανάπτυξης Μελετών Περίπτωσης που παραδόθηκε από τη ΜΚΕ. Οι ενότητες του μαθήματος Επιχειρηματικότητα στις οποίες θα ενταχθούν οι
μελέτες περίπτωσης είναι οι εξής:
Κορμός διαλέξεων
1η Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
2η Δημιουργικότητα & Καινοτομία – Αναγνώριση Ευκαιριών
3η Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Ηγεσία & Management
4η Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business
Plan)
5η Στοιχειοθέτηση της «νέας αξίας»
6η Ανάλυση Αγοράς - Τεχνικές και Εργαλεία
7η Διοίκηση Μάρκετινγκ
8η Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
9η Στελέχωση & Ανθρώπινο Δυναμικό νέας επιχείρησης
10η Διαπραγματεύσεις & Δικτύωση

11η Στοιχεία Δικαίου για τον νέο επιχειρηματία
12η Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
13η Ανάλυση Βιωσιμότητας

Ειδικές ενότητες
1η Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Θεωρία: Παραγωγική Διαδικασία και Ανάπτυξη
2η Διεπιστημονικές θεωρίες και προσεγγίσεις για την
επιχειρηματικότητα
3η Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής
4η Το επιχειρηματικό περιβάλλον και η Επιχειρηματικότητα – Δημόσιες Πολιτικές για τη στήριξη της Επιχειρηματικής Δράσης
5η Επιχειρηματικότητα βασισμένη στη γνώση
6η Πράσινη Επιχειρηματικότητα
7η Κοινωνικό Κεφάλαιο, Επιχειρηματικότητα και
Δημιουργία θέσεων εργασίας
8η Επιχειρηματικότητα και Φύλο
9η Τεχνολογία, Καινοτομία, και Επιχειρηματικότητα
(Περιλαμβάνει IPR)
10η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Ήδη έχουν κατατεθεί 25 προτάσεις για την συγγραφή
μελετών περίπτωσης από το διδακτικό προσωπικό
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μετά την αξιολόγησή
τους θα ανατεθεί η συγγραφή 10 έως 15 μελετών
περίπτωσης.

Συμμετοχή Μ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από πρόσκληση του
κου Α. Στεφανίδη, Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών
(Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε), συμμετέχει ως Μέλος στο Εθνικό
Συμβούλιο για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΕΕ) με εκπρόσωπο της την κα
Α. Κωνσταντέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΜΟΔ,
που ανακοινώθηκε φέτος κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2012.
Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή η κα Α.Κωνσταντέλου
ανέλαβε τη συμμετοχή της και την προώθηση ενεργού ρόλου της ΜΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και
εξωστρέφειας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα
μας, ειδικά στην κρίσιμη οικονομικά περίοδο που
διανύουμε.
Όπως πιθανόν να γνωρίζετε ήδη, η Παγκόσμια Εβδομ ά δ α
Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς
(www.unleashingideas.org ) αποτελεί μία σημαντική
πρωτοβουλία που πλέον πρόκειται να αναπτυχθεί και
στη χώρα μας ακόμα πιο δυναμικά, καθώς αποτελεί
δέσμευση και στρατηγική της, η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η ΠΕΕ λαμβάνει
χώρα κάθε χρόνο το Νοέμβριο σε 120 και πλέον χώρες, κινητοποιώντας πάνω από 24.000 οργανισμούςεταίρους και γίνεται η αφορμή για τη διοργάνωση
σχεδόν 34.000 δραστηριοτήτων που εμπλέκουν
άμεσα περισσότερους από 7 εκατομμύρια ανθρώπους.
Η ΠΕΕ υποστηρίζεται από το Ίδρυμα KAUFFMAN
και είναι αναγνωρισμένος θεσμός κύρους που συμβάλλει καθοριστικά τα τελευταία 5 χρόνια στην
προώθηση του υγιούς επιχειρείν. Μερικοί μόνο από
τους διάσημους υποστηρικτές της ΠΕΕ είναι σημαντικές μορφές της παγκόσμιας πολιτικοοικονομικής
σκηνής όπως οι:
• Barack Obama (Πρόεδρος των ΗΠΑ)
• Πρίγκιπας Κάρολος (ΗΒ)
• Yukio Hatoyama (Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας)

• Michael Dell (Dell Inc)
• Richard Branson (Virgin Group)
• Muhammad Yunus (Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης
2006)
Ελπίζουμε με τη συμμετοχή της ΜΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Εθνικό Συμβούλιο να θέσουμε
τις βάσεις μιας δυνατής συνέργειας με τους υπόλοιπους φορείς που θα προωθήσει συντονισμένα τη
νεανική επιχειρηματικότητα και θα βοηθήσει στη
δημιουργία μιας βιώσιμης διεξόδου για τους νέους
μας, δημιουργώντας την επόμενη γενιά νέων επιχειρηματιών.
Οικοδεσπότης στην Ελλάδα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας που έλαβε χώρα το
διάστημα 12 – 25 Νοεμβρίου 2012 ήταν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.).
Η ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου με εκπρόσωπο της
τον Αναπληρωτή Ιδρυματικό Υπεύθυνό της κο Β.
Αγγελή, Καθηγητή ΤΔΕ, συμμετείχε στην κεντρική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν η Επίτροπος της ΕΕ, κ.
Μαρία Δαμανάκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, o Περιφερειάρχης
Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Δρ. Ανδρέας
Ανδρεάδης, καθώς και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.
Στην ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση ‘’Get In the Ring’’: Μάχη Επενδύσεων στην
Ελλάδα, όπου 10 νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start–
ups) διαγωνίστηκαν μπροστά σε κριτές και ζωντανό
ακροατήριο διεκδικώντας 10.000,00 € και άλλα
βραβεία.

Οδηγός για τη Συνέντευξη Επιλογής
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι πιο κατάλληλοι να μιλήσουμε για
τον εαυτό μας είμαστε εμείς. Όμως
παρόλο που συνήθως γνωρίζουμε τις
απαντήσεις που μας αφορούν, δεν
έχουμε μάθει να τις συζητάμε και
συχνά δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για θέματα σταδιοδρομίας. Η
συνέντευξη είναι ένας εύκολος και
δημοφιλής τρόπος επιλογής προσωπικού. Με το παρόν άρθρο ελπίζουμε
ότι θα γίνει κατανοητό πως η συνέντευξη επιλογής συνήθως απαιτεί
περισσότερη προετοιμασία απ' όση
νομίζουμε. Οι πληροφορίες που ακολουθούν, αποτελούν την ελάχιστη
βάση όσων πρέπει κανείς να γνωρίζει
για την προετοιμασία και τη διαδικασία μιας συνέντευξης επιλογής. Ο
συγκεκριμένος οδηγός όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγουμένως να προσαρμοστεί στον
προσωπικό σας τρόπο έκφρασης.
Όταν σας καλέσουν σε μια συνέντευξη, θυμηθείτε ότι ο συνεντευκτής έχει
ανάγκη να προσλάβει άτομα που να
είναι κατάλληλα για μια συγκεκριμένη θέση (θέση εργασίας ή θέση πρακτικής άσκησης). Έτσι, ο στόχος ο
δικός σας και του συνεντευκτή είναι
κοινός: να υπάρξει ο κατάλληλος
άνθρωπος για την κατάλληλη θέση.
Πριν από μια συνέντευξη, λοιπόν,
προετοιμαστείτε ώστε να μπορείτε
ανά πάσα στιγμή να συσχετίζετε και
να προβάλλετε τα προσόντα και τις
δεξιότητές σας που σχετίζονται με τη
θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.
Σκεφτείτε επίσης ότι με τη συνέντευξη σάς δίνεται η ευκαιρία να μάθετε
περισσότερα για την εργασία για την
οποία ενδιαφέρεστε, καθώς και να
κρίνετε από τη μεριά σας την
επιχείρηση/τον οργανισμό ως προς το
περιβάλλον, το προσωπικό, τον τρόπο
δουλειάς κλπ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 Αποφασίστε για ποια ακριβώς
θέση/επιχείρηση ενδιαφέρεστε.



Πάρτε πληροφορίες για τη μελλοντική θέση/επιχείρηση/εργοδότη
(συνθήκες, θέση της επιχείρησης/
οργανισμού στην αγορά κτλ.), καθώς
και για τον συνεντευκτή σας.



Πληροφορηθείτε για τις ανάγκες
της συγκεκριμένης θέσης, έτσι ώστε

να μπορείτε να προωθήσετε κατάλληλα τον εαυτό σας σ' αυτήν.



Προετοιμάστε κάποιες ερωτήσεις
ή απορίες σας σχετικά με τη θέση, για
την οποία ενδιαφέρεστε, έτσι ώστε να
δείξετε το ενδιαφέρον σας γι' αυτήν.
Προετοιμάστε επίσης τον τρόπο με τον
οποίο θα θέσετε τις σχετικές ερωτήσεις.



μή και ειλικρινής. Αυτό δείχνει
άνθρωπο με εμπιστοσύνη στον
εαυτό του.



Περιμένετε να σας προσφερθεί
καρέκλα πριν καθίσετε. Φροντίστε
να κάθεστε ευθυτενείς, με άνεση
και να αποπνέετε σιγουριά.



Κοιτάζετε τους συνεντευκτές
σας στα μάτια.

Ξαναδιαβάστε το βιογραφικό σας
και προετοιμάστε τις απαντήσεις σας
για πιθανές ερωτήσεις επάνω σ' αυτό.
Φροντίστε να έχετε ξεκαθαρίσει τους
στόχους σταδιοδρομίας σας.











Έχετε μαζί σας αντίγραφα του βιογραφικού σας, ακόμη και αν έχετε ήδη
καταθέσει το βιογραφικό σας από πριν
στο συνεντευκτή.



Φανταστείτε τον εαυτό σας ήρεμο,
με αυτοπεποίθηση, ώριμο και ευχάριστο και προβάλλετε αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξασκηθείτε με τη βοήθεια
φίλων.
Επιβεβαιώστε τον ακριβή τόπο και
χρόνο για τη συνέντευξη και πηγαίνετε
εγκαίρως.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Μια άριστη αρχική εντύπωση θα επηρεάσει ευνοϊκά οτιδήποτε πείτε κατά
τη διάρκεια της υπόλοιπης συνέντευξης. Η εμφάνισή σας και η γλώσσα του
σώματος θα αρχίσει να επηρεάζει τον
τρόπο που οι άλλοι σας αντιλαμβάνονται, πριν ακόμη αρχίσετε να μιλάτε.
Σε γενικές γραμμές προσπαθήστε να
διατηρήσετε μια θετική στάση σε όλη
τη διάρκεια της συνέντευξης και να
δείχνετε τον ενθουσιασμό σας. Να
είστε πάντα έτοιμοι να μιλήσετε για τα
προσόντα σας, για την προηγούμενη
εμπειρία σας και για τις ικανότητές
σας, αν σας ζητηθεί. Επίσης πώς αυτά
σχετίζονται με τις δικές σας αξίες και
με τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Προσέχετε καλά αυτά που λέει
ο συνεντευκτής. Αν δεν καταλάβετε την ερώτηση ζητήστε του να την
επαναλάβει.
Φροντίστε στις απαντήσεις
σας να τονίζετε τις επιτυχίες και τις
δεξιότητές σας και ιδιαίτερα αυτές
που σχετίζονται με τη θέση για την
οποία ενδιαφέρεστε.
Δείξτε τον ενθουσιασμό σας
για τη θέση που σας ενδιαφέρει και
τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε το ζήτημα της σταδιοδρομίας σας.
Μη διστάσετε να κάνετε και
εσείς ερωτήσεις. Μπορείτε να δείξετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση
ζητώντας πληροφορίες για τη φύση
της εργασίας, για τη δομή της επιχείρησης και να δείξετε τον ενθουσιασμό σας ρωτώντας για το πότε ο
νέος εργαζόμενος μπορεί να αρχίσει.
Στο τέλος της συνέντευξης μπορείτε να ευχαριστήσετε το συνεντευκτή σας για το χρόνο που σας διέθεσε και για την ευκαιρία που σας
έδωσε να εκθέσετε τις απόψεις
σας.
Τα "όχι" κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης



Τα "ναι" κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

Μην απαντάτε σε ερωτήσεις
με ένα απλό "ναι" ή "όχι". Εξηγήστε την απάντησή σας όπου αυτό
είναι δυνατό, δίνοντας παραδείγματα από προηγούμενες επιτυχίες
σας.





Εμφάνιση: Είναι προτιμότερο να
έχετε μια καθαρή, επιμελημένη εμφάνιση κατάλληλη για το περιβάλλον στο
οποίο απευθύνεστε.



Υιοθετήστε ένα ειλικρινές χαμόγελο πριν από τον πρώτο χαιρετισμό και
φροντίστε η χειραψία σας να είναι θερ-

Μην κάνετε από την πρώτη
συνέντευξη ερωτήσεις για μισθό,
για ωράριο, για διακοπές κτλ. Τέτοια θέματα μπορεί κανείς να τα
διαπραγματευτεί σε μια άλλη συνάντηση ή αφού του ανακοινωθεί η
πρόσληψη.



Μη δώσετε μιαν απάντηση

Οδηγός για τη Συνέντευξη Επιλογής (συνέχεια)
που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Φροντίστε να
απαντάτε ειλικρινώς και με ακρίβεια.



Μην επεκτείνεστε πολύ στις
απαντήσεις σας λέγοντας παραπάνω
απ' όσα χρειάζεται. Μείνετε στο
θέμα.



Μην καπνίζετε ακόμη και αν
σας προσφερθεί.



Αν έχετε την εντύπωση ότι η
συνέντευξη δεν πάει καλά, μην αφήνετε την εντύπωση αυτή να σας
αποθαρρύνει και προσπαθήστε να
μην δείξετε αυτή σας την εντύπωση. Υπάρχει περίπτωση ο συνεντευκτής να ενδιαφέρεται πραγματικά
για τις δυνατότητές σας και να θέλει
να ελέγξει τις αντιδράσεις σας σε
δύσκολες καταστάσεις.
Αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αποφασίσετε ότι η θέση αυτή
δεν σας ενδιαφέρει ή υπάρχουν
πολλοί αρνητικοί παράγοντες που
σας έκαναν να αλλάξετε γνώμη μην
τα παρατάτε. Συνεχίστε τη συνέντευξη κανονικά και αντιμετωπίστε
την σαν μια ευκαιρία για να αποκτήσετε εμπειρία.
Συνηθισμένες ερωτήσεις:
"Μιλήστε μου για τον εαυτό σας."
"Ποια είναι τα προτερήματα και
ποια τα ελαττώματά σας;"

Γιατί να επιλέξουμε εσάς για τη θέση
αυτή και όχι κάποιον άλλο;"
"Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο και
τι λιγότερο στη θέση που σας
προσφέρουμε;"
"Με τι μισθό θα ήσασταν ευχαριστημένος;"
"Αν σας προσφέρουν μια καλύτερη
θέση, ενόσω εργάζεστε στην
εταιρεία μας, τι θα κάνετε;"

Έλλειψη ενδιαφέροντος και
ενθουσιασμού από μέρους του.



Εμφανείς ιδιαιτερότητες του
χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου,
όπως νευρικότητα, επιθετικότητα,
προσποίηση, αποφυγή κριτικής
κτλ..

"Αν ξεκινούσατε τη σταδιοδρομία
σας/τις σπουδές σας από την αρχή τι αλλαγές θα κάνατε;"

Έλλειψη προσοχής προς τους ανθρώπους, με τους οποίους συζητά
(π.χ. δεν τους κοιτά στα μάτια).
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 Αν θέλετε να μείνετε σε επαφή
με το συνεντευκτή μπορείτε να του
στείλετε μια ευχαριστήρια επιστολή. Με το γράμμα αυτό θα τον
ευχαριστείτε για το χρόνο που σας
διέθεσε και με την ευκαιρία μπορείτε να εκφράσετε ξανά το ενδιαφέρον σας για τη θέση αλλά και να
συνοψίσετε για ποιο λόγο νομίζετε
ότι είστε κατάλληλος/η για τη θέση.

"Τι γνωρίζετε για τη θέση αυτή;"
"Τι σας άρεσε περισσότερο και τι
λιγότερο από τις προηγούμενες
ενασχολήσεις / δουλειές σας;"
"Είσαστε διατεθειμένος να κάνετε
επαγγελματικά ταξίδια; Πώς αυτό θα επηρεάσει τη δουλειά σας;"
"Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι σπουδές
και η περαιτέρω επαγγελματική
σας εξειδίκευση σας έχουν προετοιμάσει για μια σταδιοδρομία;"
Ικανότητες που συνήθως εκτιμώνται



Καθαρή έκφραση, πειστικότητα.



Επιμονή, κίνητρα, ενεργητικότη-

"Ποιο είναι το ιδανικό επαγγελματικό περιβάλλον για σας;"



"Γιατί αφήσατε την προηγούμενη
εργασία σας;"



Οργανωτικές ικανότητες.

"Τι σας παρακίνησε για να ζητήσετε
αυτή τη θέση;"



Ικανότητες για εργασία σε ομά-

δα.

"Ποιες είναι οι δραστηριότητές σας
και τι έχετε μάθει από αυτές;"





τα.

"Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι
μπορείτε να συνεισφέρετε στην
επιχείρηση από τη θέση αυτή;"

Δυσκολία του ενδιαφερόμενου
να εκφράσει τις σκέψεις και τους
στόχους σταδιοδρομίας του.

"Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στις
προηγούμενες δουλειές σας; Πώς
τα λύσατε;"

"Τι γνωρίζετε για την εταιρεία μας;"

"Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και
ποιοι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας;"



Λήψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα.

Χειρισμός δύσκολων ή/και απρόσμενων καταστάσεων.
Τι μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά
από το συνεντευκτή



Αργοπορία στο ραντεβού.



Αφρόντιστη ή φτωχή εμφάνιση.



Χαλαρή και αδιάφορη χειραψία.

Αποδοκιμασία των προηγούμενων εργοδοτών ή συναδέλφων
του.

Μετά το τέλος της συνέντευξης
σκεφτείτε τι πήγε καλά και τι όχι,
έτσι ώστε, αν χρειασθεί, να μην
επαναλάβετε τα ίδια λάθη.
Μην αποθαρρύνεστε όταν με το
τέλος της συνέντευξης δεν υπάρχει
κάποια συγκεκριμένη πληροφορία
ή δέσμευση απέναντί σας για τη
συγκεκριμένη θέση. Πιθανώς ο
συνεντευκτής να θέλει να έρθει σε
συνεννόηση με άλλους συνεργάτες
ή με τους προϊσταμένους του ή να
θέλει να δει μερικούς ακόμη υποψήφιους για να αποφασίσει.
Θυμηθείτε ότι για να βρείτε την
κατάλληλη δουλειά απαιτεί υπομονή και επιμονή. Δείτε κάθε σας
προσπάθεια σαν μια ευκαιρία να
εμπλουτίσετε την εμπειρία σας και
αντιμετωπίστε με χιούμορ τις καταστάσεις. Καλή επιτυχία!!

7 Τρόποι να βρείτε δουλειά χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Όταν κάποιος βρίσκεται στη φάση
της αναζήτησης εργασίας οι γνωριμίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο
στην επίτευξη του στόχου του. Σε
αυτή την εποχή που επικρατούν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο και
περισσότεροι είναι αυτοί που τα
χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν
νέες ευκαιρίες, ενώ παράλληλα οι
εργοδότες τα χρησιμοποιούν για να
διαλέξουν ανάμεσα στους υποψήφιους.
Παρακάτω παρουσιάζονται 7 τρόποι που θα σας βοηθήσουν στην
επίτευξη των επαγγελματικών σας
στόχων με τη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.
Εγγραφείτε στο LinkedIn – και
βεβαιωθείτε ότι το προφίλ σας
είναι ενημερωμένο.
Το LinkedIn σε σχέση με τις άλλες
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
είναι το πιο επικεντρωμένο στον
τομέα της καριέρας. Στο προφίλ
σας υπάρχει άφθονος χώρος για να
παρέχετε πληροφόρηση για την
επαγγελματική σας πορεία και για
τις μελλοντικές ευκαιρίες που αναζητάτε.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να
κάνετε το προφίλ σας να ξεχωρίσει.
Ζητήστε από πρώην εργοδότες σας
ή από συναδέλφους σας να γράψουν μια συστατική για εσάς ή να
επιδοκιμάσουν τα προσόντα σας.
Επίσης μπορείτε να προσθέσετε ένα
video για να «συστήσετε» τον εαυτό σας, να συμμετέχετε σε ομάδες
και συζητήσεις κ.α.
Δημιουργήστε έναν εναλλακτικό
λογαριασμό στο Twitter και στο
Facebook
Είναι καλύτερο να ξεχωρίσετε το
επαγγελματικό σας από το προσωπικό σας προφίλ. Δημιουργήστε
λογαριασμούς στο Facebook και
στο Twitter που θα στοχεύουν
στους μελλοντικούς εργοδότες σας
και βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις

στους προσωπικούς σας λογαριασμούς είναι ιδιωτικής χρήσης. Συμπεριλάβετε τις κύριες δεξιότητές σας
στο Twitter bio και προσθέστε έναν
σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο
βιογραφικό σας. Κάντε τον εαυτό σας
να δείχνει ειδικός στο πεδίο σας δημοσιεύοντας τις τελευταίες τάσεις και
νέα.
Χρησιμοποιείστε τις μηχανές αναζήτησης εργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Εκτός από το να ακολουθείτε τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες όπως
το TweetMyJobs που σας επιτρέπουν
να λαμβάνετε πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις εργασίας με βάση τα
κριτήρια που θα θέσετε. Χρησιμοποιείστε εργαλεία όπως το LinkedIn’s
Job Change Notifier για να είστε ενημερωμένοι για τις διασυνδέσεις σας.
Εμπλακείτε με πιθανούς εργοδότες.
Πώς θα έρθετε σε επαφή εξαρτάται
από την πλατφόρμα Το LinkedIn επιτρέπει ιδιωτικές συζητήσεις ενώ στο
Twitter είναι καλύτερα να ξεκινήσετε
ακολουθώντας εταιρείες και εργοδότες που σας ενδιαφέρουν.
Κάντε έρευνα για την εταιρεία για
την οποία έχετε κάνει αίτηση
Γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένο
σε μια συνέντευξη να ρωτούν τους
υποψήφιους τη γνώμη τους για τις
ανατροφοδοτήσεις της εταιρείας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media feeds). Έτσι είναι καλό να τις
παρακολουθείτε, ώστε να μαθαίνετε
τα τελευταία νέα της επιχείρησης
αλλά και να έχετε μια ιδέα για την
κουλτούρα της και για το εργασιακό
περιβάλλον που προσφέρει.
Παρακολουθείστε τη διαδικτυακή
φήμη σας
Είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να
φροντίζετε να διαγράφετε οτιδήποτε
προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο από το
προφίλ σας (φωτογραφία, σχόλιο

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

κ.λπ.) Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων όπως το Google's
Social Mention με το οποίο μπορείτε να επιβλέπετε το όνομά σας
σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μην ξεχνάτε τα μικρότερα δίκτυα
Ανάλογα με το αντικείμενό σας και
τα προσόντα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες πλατφόρμες όπως τα blogs και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το SumZero
και το UnTappd.
Η αναζήτηση εργασίας είναι πάντα
δύσκολη υπόθεση όμως με λίγη
προσπάθεια τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε κατάλληλα τις διασυνδέσεις σας και να
βρείτε νέες ευκαιρίες.
Πηγή:
7 Ways to Find a Job Using Social
Media, Christian Arno,
http://socialmediatoday.com/
christian-arno/906366/7-ways-findjob-using-social-media?
utm_source=dlvr.it&utm_medium
=linkedin

