
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ψηφιακή εξειδίκευση για την αναζήτηση εργασίας  

1. Δια ζώσης και ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας: οι κύριες διαφορές, 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

ΜΕΙΟΝΕΚΤHΜΑΤΑ: 

 ө Πρέπει να λάβετε υπόψη τη δυνατότητα μετεγκατάστασης όταν υποβάλλετε αίτηση για 
προσφερόμενες θέσεις σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες. 

 ө Περισσότεροι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση για ηλεκτρονικές προσφορές εργασίας. 
 ө Λιγότερη προσωπική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τον υπεύθυνο προσλήψεων, 

γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή του για εσάς. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 
 ө Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και ρυθμίστε σωστά τον τεχνικό εξοπλισμό σας 

πριν από οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία με τον υπεύθυνο προσλήψεων. 
 ө Προσαρμόστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη θέση εργασίας για την οποία 

υποβάλλετε αίτηση. 
 ө Αναφέρετε τον ρόλο για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτηση όταν γράφετε σε 

υπεύθυνους προσλήψεων ή εργοδότες και αναφέρετε εάν υποβάλλετε αίτηση για 
συγκεκριμένη προσφορά εργασίας. 

Η εικονική συνέντευξη έγινε απαραίτητη το 2020 για τις περισσότερες εταιρείες, όταν οι προσωπικές 
συνεντεύξεις εργασίας σταμάτησαν ξαφνικά λόγω των κανονισμών κοινωνικής απόστασης. 

Η διαδικτυακή πρόσληψη ανοίγει την πόρτα για ένα εντελώς νέο μέσο επικοινωνίας. Μπορείτε να 
διατηρήσετε επαφή με τους ανθρώπους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ιστοσελίδων 
δημοσίευσης θέσεων εργασίας ή μέσω βιντεοκλήσεων. Με την τρέχουσα τεχνολογία, οι 
συνεντεύξεις δεν απαιτούν σχεδόν καθόλου χρόνο ή προσπάθεια.  

Εν τούτοις, δεν έχουν πειστεί όλοι, η διά ζώσης αλληλεπίδραση εξακολουθεί να εκτιμάται 
από πολλούς οργανισμούς, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν επιτόπιες συνεντεύξεις, 
εκτιμώντας την προσωπική αλληλεπίδραση και αξιολόγηση. 

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο συνδυασμός των δύο μεθόδων συνέντευξης θα είναι ο τρόπος με 
τον οποίο θα γίνονται οι διαδικασίες προσλήψεων και μισθώσεων μετά την πανδημία, καθώς 
οι παραδοσιακές πρακτικές προσλήψεων επιστρέφουν μαζί με τις πρόσφατα υιοθετημένες 
εικονικές διαδικασίες. 

 ө Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις σε υπεύθυνους προσλήψεων σε όλο τον κόσμο. 
 ө Μπορείτε να στείλετε περισσότερες αιτήσεις. 
 ө Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα κατά τη διαδικασία. 



 

Πώς να προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη με βίντεο  

Η προετοιμασία είναι το κλειδί! 

Το 2020 με την επιδημία Covid-19 ήταν το σημείο καμπής (τουλάχιστον στην Ιταλία!) για την 
ευρεία χρήση εργαλείων για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων για κάθε πιθανό σκοπό. Και 
έτσι, αν προηγουμένως υπήρχαν λίγοι υπεύθυνοι προσλήψεων που έπαιρναν συνέντευξη εξ 
αποστάσεως, συνήθως για θέσεις εργασίας σε μεγάλες πολυεθνικές, σήμερα δεν είναι πλέον 
τόσο σπάνιο να εμφανιστείς εξ αποστάσεως για μια θέση εργασίας ενώ κάθεσαι άνετα στο 
γραφείο σου. Ειδικότερα, ακόμη και εταιρείες που δεν βρίσκονται μακριά από τον υποψήφιο 
μπορούν να επιλέξουν αυτή τη μέθοδο τουλάχιστον για τον πρώτο έλεγχο των ατόμων που 
έχουν αποστείλει την αίτηση υποψηφιότητας. 

Ωστόσο, η φυσική απόσταση δεν έχει αλλάξει την ιδέα ότι η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που 
μετράει, οπότε ακόμη και αν είναι εξ αποστάσεως, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να 
παρουσιάσετε τον εαυτό σας στον υπεύθυνο της συνέντευξης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Πηγή:pixabay.com 

Αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία του περιεχομένου σας καθώς και την προετοιμασία τόσο σε 
πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, ενδεχομένως με ασκήσεις προθέρμανσης. Για να σας 
βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε την πρώτη σας διαδικτυακή συνέντευξη εργασίας ακολουθήστε 
αυτές τις συμβουλές: 

 ☼ Πιθανόν να σας ζητηθεί να δώσετε εκ των προτέρων την επαφή σας στο Skype, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε ένα επαγγελματικό ψευδώνυμο. Ενναλακτικά, αν έχετε έναν σύνδεσμο για να εισέλθετε σε μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα, για παράδειγμα το Zoom, δοκιμάστε τον προηγουμένως για να εξοικειωθείτε 
με αυτόν και να είστε έτοιμοι να έχετε σωστή πρόσβαση την καθορισμένη ώρα. 

 ☼ Επιλέξτε το καλύτερο δωμάτιο για να απομονωθείτε (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ακουστικά 
για να εστιάσετε καλύτερα στη συζήτηση), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν εισέρχεται σε αυτό. 



 

Δώστε προσοχή στη γλώσσα του σώματος 

Nα έχετε υπόψη σας: 

Ως φόντο θα πρέπει να επιλέξετε μια βιβλιοθήκη ή έναν λευκό τοίχο και να δώσετε προσοχή στον 
φωτισμό, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση ένα τεχνητό και ρυθμιζόμενο φως για να αποφύγετε τις 
ενοχλητικές αντανακλάσεις. Έχετε πάντα κοντά σας ένα στυλό και ένα χαρτί για να κρατάτε σημειώσεις 
και όλα τα έγγραφα της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σας σημειώματος. 

 ☼ Βάλτε το κινητό σας σε αθόρυβη λειτουργία και δώστε / ζητήστε έναν αριθμό τηλεφώνου για να 
επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της συνέντευξης σε περίπτωση προβλημάτων ή απρόβλεπτων 
γεγονότων. 

 ☼ Ντυθείτε προσεκτικά, επιλέγοντας ρούχα κατάλληλα για το πλαίσιο και την κατάσταση. Για τη 
συνέντευξη βιντεοκλήσης μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα ανεπίσημο στυλ, αρκεί να είναι κατάλληλο. 
Για τις γυναίκες, ναι στο μακιγιάζ, αλλά διακριτικό και κατάλληλο για την περίσταση. 

 ☼ Να είστε στην ώρα σας! Συνδεθείτε νωρίς και να είστε έτοιμοι να απαντήσετε στην κλήση. Η συμβουλή 
είναι να περιμένετε πάντα να σας καλέσει ο υπεύθυνος της συνέντευξης. 

 ☼ Κατά τη διάρκεια όλης της συνομιλίας προσπαθήστε να παραμείνετε ευγενικοί και επαγγελματίες. 
 ☼ Αφήστε τον συνομιλητή σας να μιλήσει, ακούστε τον χωρίς να τον διακόψετε και μην φοβάστε αν 

υπάρχουν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, το ίδιο πρέπει να γίνει και αν πρόκειται για συνέντευξη με 
πολλούς υποψηφίους ταυτόχρονα, είναι προτιμότερο να έχετε μερικά δευτερόλεπτα αβεβαιότητας 
παρά να διασταυρώσετε τις φωνές σας με άλλους. 

 ☼ Να ευχαριστήσετε για το χρόνο που σας αφιερώθηκε και να ζητήσετε διακριτικά ανατροφοδότηση, 
ρωτώντας, για παράδειγμα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας για την αξιολόγηση της 
συνέντευξης και ποια είναι τα επόμενα βήματα. 

Μια παράμετρος που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και στην ηλεκτρονική συνέντευξη είναι η 
γλώσσα του σώματος. Αυτό που δεν λέμε με λόγια μπορεί να μεταδοθεί μέσω των χειρονομιών 
του σώματός μας και να δημιουργήσει μια αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που λέμε και αυτού που 
σκεφτόμαστε. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στη χειρονομία και τον έλεγχο του σώματος 
πριν ενεργοποιήσουμε την κάμερα. 

 ө Κοιτάξτε προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς την κάμερα. 
 ө Μην παίζετε με τα μαλλιά σας, τα στυλό ή το ημερολόγιό σας, αποφύγετε να κρατάτε τα χέρια 

σας σταυρωμένα ή να παίρνετε λάθος στάσεις. Προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμοι 
αλλά όχι άκαμπτοι. 

 ө Χέρια: θυμηθείτε ότι είστε σε ζωντανή σύνδεση και ότι ο χώρος που βλέπει ο συνομιλητής σας 
είναι μειωμένος, οπότε αποφύγετε να σηκώνετε τα χέρια σας ή να τα μετακινείτε υπερβολικά. 
Αλλά μην παραλείπετε να τονίζετε τις έννοιες με μικρές χειρονομίες προς την κατεύθυνση της 
κάμερας. 

Χρυσή συμβουλή 

Προσπαθήστε να προσομοιώσετε τη συνέντευξη με τον φίλο σας ως υπεύθυνο προσλήψεων 
ή καλύτερα να καθίσετε μπροστά σε έναν καθρέφτη, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να 
διορθώσετε τη στάση σας και να κάνετε μια αυτοαξιολόγηση. 

 Τέλος, μοιραζόμαστε μαζί σας αυτό το ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τα οφέλη και την 
προοπτική των υποψηφίων σε σχέση με τη συνέντευξη μέσω βίντεο. 

 



Πηγή: tribepad.com 



2. CΠώς να προετοιμαστείτε για την ηλεκτρονική / ψηφιακή αγορά εργασίας 
2.1  Europass: ένα δωρεάν, ατομικό βοήθημα για τη μάθηση και την εργασία στην Ευρώπη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROPASS 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : https://europa.eu/europass/en 
  

 ө Βοηθώντας σας να αναλογιστείτε τις τρέχουσες δεξιότητες και εμπειρίες σας, 
 ө Παρουσιάζοντάς σας εξατομικευμένες και αξιόπιστες ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, 
 ө Απλοποιώντας τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών μέσω 

υποδειγμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας, 
 ө Παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με την εργασία και τη μάθηση στην Ευρώπη, 
 ө Παροχή συνδέσμων σε κατάλληλα δίκτυα υποστήριξης. 

Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας υποστηρίζει ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τις 
δυνατότητές σας και να βρείτε ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες 
και τις εμπειρίες σας. 

Μεταξύ των εργαλείων Europass που μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε είναι:  

 ө Βιογραφικό σημείωμα Europass: ένα από τα πιο γνωστά πρότυπα βιογραφικού σημειώματος στην 
Ευρώπη. Είναι εύκολο στη χρήση και οικείο στους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 ө Συνοδευτική επιστολή: ένα έγγραφο που μπορείτε να στείλετε μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα 
για μια αίτηση εργασίας. 

 ө Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων: Το ΕΠΕΠ είναι ένα  πλαίσιο 8 επιπέδων που 
βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους τύπους επαγγελματικών προσόντων, το 
οποίο χρησιμεύει ως εργαλείο μετάφρασης μεταξύ των διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών 
προσόντων. Το πλαίσιο αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και 
της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων και καθιστά δυνατή τη 
σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα. 

Η πλατφόρμα και όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμα σε 29 ευρωπαϊκές γλώσσες, τις οποίες μπορείτε 
εύκολα να επιλέξετε κάνοντας κλικ στο επάνω δεξί μενού του ιστότοπου. 



 

2.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Europass, σας προτείνουμε να δημιουργήσετε το 
προφίλ σας.  

                              



2.2  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ 

Όταν κάνετε κλικ στο Σύνδεση στο Europass, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε 
λογαριασμό EU Login. Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε με το όνομα, το επώνυμο, το e-mail σας και 
να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Επιλέξτε το πλαίσιο για τη δήλωση απορρήτου και κάντε κλικ στο 
“Δημιουργία λογαριασμού”.

Στη συνέχεια, θα μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε το προφίλ σας Europass ή τα διάφορα  
διαθέσιμα εργαλεία, όπως το βιογραφικό σημείωμα ή η συνοδευτική επιστολή. 

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα Europass από τον ιστότοπο Europass .
Για να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα μπορείτε να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε αν 
έχετε ήδη το προφίλ σας Europass ή να επιλέξετε να “συνεχίσετε ως επισκέπτης”, αν θέλετε μόνο να 
δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
κατεβάσετε το βιογραφικό σημείωμα, αλλά οι πληροφορίες δεν θα αποθηκευτούν στην πύλη. 



Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, θα μπορείτε να επιλέξετε “Ξεκινήστε 
από το προφίλ σας” για να δημιουργήσετε το βιογραφικό σημείωμα, αλλά μπορείτε να επιλέξετε 
“Δημιουργία νέου βιογραφικού σημειώματος”, “Εισαγωγή βιογραφικού σημειώματος Europass” (εάν έχετε 
ήδη δημιουργήσει βιογραφικό σημείωμα μέσω της πλατφόρμας).

Αφού συμπληρώσετε το προφίλ σας στο Europass με πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητές σας, μπορείτε να δημιουργήσετε όσα βιογραφικά 
σημειώματα θέλετε με λίγα μόνο κλικ. Απλώς επιλέξτε ποιες πληροφορίες θέλετε να συμπεριλάβετε, 
επιλέξτε το αγαπημένο σας σχέδιο και το Europass θα κάνει τα υπόλοιπα. Μπορείτε να δημιουργήσετε, 
να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε βιογραφικά σημειώματα σε 29 γλώσσες. Μπορείτε να κατεβάσετε το 
βιογραφικό σας Europass, να το αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη Europass, να το μοιραστείτε με εργοδότες 
ή άλλους φορείς εύρεσης εργασίας. 
Παρακολουθήστε αυτό το σεμινάριο για τη δημιουργία του βιογραφικού σας σημειώματος: 

Γρήγορο σεμινάριο Europass: δημιουργήστε τα βιογραφικά σας: σημειώματα (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΕΩΑΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ) 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054?lg=EN



 

2.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ

Τι είναι η συνοδευτική επιστολή;

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο που αποστέλλετε μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα 
(παραδοσιακά ως εξώφυλλο ή στο κείμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Θα πρέπει να το γράψετε ειδικά για τη θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση, τονίζοντας 
ορισμένους τομείς που πιστεύετε ότι θα σας έκαναν κατάλληλο για τον ρόλο. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πράγματα: 

 ө Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

 ө Το όνομα του υπεύθυνου πρόσληψης (εάν το έχετε) και τα στοιχεία του οργανισμού 
στον οποίο απευθύνεστε, 

 ө Πού βρήκατε την κενή θέση εργασίας, 
 ө Γιατί είστε κατάλληλος για τη δουλειά; 
 ө Τελικές δηλώσεις. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 



Πηγή:kickresume.com

   Πηγή:commons.wikimedia.org



Πολύ προσωπική χειρόγραφη συνοδευτική επιστολή - Πηγή:: flickr.com

Πώς να συντάξετε μια συνοδευτική επιστολή μέσω της πλατφόρμας Europass 
Στην ιστοσελίδα θα καθοδηγηθείτε για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνοδευτικής 
επιστολής με όλες τις σχετικές πληροφορίες χωρισμένες σε διαφορετικές ενότητες. Για κάθε ένα 
από αυτά, μπορείτε να δείτε μερικές προτάσεις. 



3. Creative curriculum vitae: how to present yourself in an original way  



Μπορείτε να συμπληρώσετε τα διάφορα μέρη της επιστολής κάνοντας κλικ στο μολύβι “Επεξεργασία” και 
ανοίγοντας τα διάφορα πεδία. Θυμηθείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή αποθήκευση για τις αλλαγές και 
φροντίστε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Επόμενο» και θα 
μπορέσετε να επιλέξετε το πρότυπο και το χρώμα που προτιμάτε και να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή 
pdf ή να το αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη σας Europass. 

Explore o portal Europass para mais dicas e veja este tutorial: 
                            
                                                                                   https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204554?&lg=EN 

Όταν αναζητάτε εργασία, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μετράει! 
Γιατί, λοιπόν, να μην μείνετε χαραγμένοι στο μυαλό του συνεντευξιαζόμενου με το βιογραφικό σας 
σημείωμα; 
Η εξατομίκευση του βιογραφικού σας σημειώματος μπορεί να σας δώσει μια επιπλέον ευκαιρία να κάνετε 
τον εαυτό σας γνωστό, ακόμη και πριν κληθείτε για τη κρίσιμη συνέντευξη για δουλειά.  
Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων αφιερώνουν μόνο λίγα δευτερόλεπτα στην 
πρώτη εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων, γι’ αυτό το λόγο η υποβολή μιας πρωτότυπης πρότασης, 
στα χρώματα, στη μορφή, στη μορφοποίηση του κειμένου κ.λπ., μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας 
για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. 

Ειδικότερα, αν αναζητάτε εργασία στους τομείς της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ 

3. Δημιουργικό βιογραφικό σημείωμα: πώς να παρουσιάσετε τον εαυτό σας με 
πρωτότυπο τρόπο 



ή σε παρόμοια επαγγέλματα, η παρουσίαση του εαυτού σας με πρωτότυπο τρόπο καθίσταται σχεδόν 
απαραίτητη. 

Στην πραγματικότητα, αυτό το πρώτο βήμα θα κάνει την εταιρεία που προτείνετε να καταλάβει τι μπορείτε 
να κάνετε και πώς μπορείτε να το επικοινωνήσετε. 

Τι είναι ένα δημιουργικό βιογραφικό σημείωμα; 

Τα δημιουργικά βιογραφικά σημειώματα είναι βιογραφικά σημειώματα που δεν εντάσσονται στις 
τυποποιημένες μορφές, τόσο από άποψη μορφής όσο και από άποψη περιεχομένου και ύφους, μπορείτε 
ακόμη και να ξεχάσετε το κλασικό χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα ή το Europass και να δημιουργήσετε 
έναν ιστότοπο στη θέση του! 

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσετε το πράσινο φως στη δημιουργικότητα και να ξεχάσετε το 
κλασικό πρόγραμμα εκμάθησης φύλλων Α4 που έχει δημιουργηθεί στο Word, σε ασπρόμαυρο χρώμα και 
σε μορφή “times new roman” ή “arial”. 
Δεν πρόκειται απλώς για την αλλαγή των γραφικών, αλλά για τη δημιουργία ενός έντυπου ή ψηφιακού 
προϊόντος (για παράδειγμα ιστότοπος ή διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο) που να σας αντιπροσωπεύει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο: την εκπαίδευσή σας, τις δεξιότητές σας, τις φιλοδοξίες σας και τις προηγούμενες 
εργασιακές σας εμπειρίες. 

Δείτε παραδείγματα παρακάτω: 

 
Πηγή: business.tutsplus.com



Fonte: https://resources.kariera.gr/el/blog/create-my-cv/

Ακολουθεί ένα 
παράδειγμα 
πρωτότυπου 
αλλά ταυτόχρονα 
επαγγελματικού 
βιογραφικού 
σημειώματος:

Fuente: 
cvstandout.com



Ακολουθεί ένα παράδειγμα πρωτότυπου αλλά ταυτόχρονα επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος:

Fonte:  weare.guru



3.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δημιουργήστε το δημιουργικό σας βιογραφικό σε 3 βήματα
• Πρώτα απ’ όλα, σκεφτείτε τι θέλετε να αποτυπώσετε και να αναπαραστήσετε οπτικά το περιεχόμενό 

σας 
• 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σχεδιασμός σας είναι απλός και ελκυστικός στο μάτι. Σκεφτείτε τη διάταξη και τη 

συνολική εμφάνιση και αίσθηση του μηνύματός σας. Χρησιμοποιήστε το χώρο με στρατηγικό τρόπο 
ανάλογα με τις ανάγκες. 

• 3. Ξεκινήστε να υλοποιείτε την ιδέα σας χάρη σε λογισμικά σχεδιασμού ή άλλα χρήσιμα εργαλεία για 
το σκοπό αυτό. 

Χρυσή συμβουλή

Διαβάστε τον Οδηγό Δημιουργικού Βιογραφικού σημειώματος που εκπονήθηκε που συνέταξαν 
το University of the Arts London, το University for the Creative Arts και το University College 
Falmouth.
Παρακαλώ σημειώστε: 
Αν η θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση είναι πολύ επίσημη ή αν έχετε να κάνετε με 
ένα μη νεανικό εργασιακό περιβάλλον, ίσως ένα δημιουργικό βιογραφικό σημείωμα δεν είναι η 
σωστή λύση για εσάς! 

Χρήσιμες πηγές για τη δημιουργία του δημιουργικού σας βιογραφικού σημειώματος:
 ☼ Canva.com 
 ☼ Resume.io 
 ☼ Picktochart.com 
 ☼ Pinterest.com (Πάρτε έμπνευση!)

4. Βιογραφικό σημείωμα με βίντεο 
Όταν κάνετε αίτηση για ηλεκτρονικές προσφορές εργασίας, μπορεί να σας ζητηθεί να στείλετε ένα βίντεο 
για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας, την προηγούμενη εμπειρία σας και τα κίνητρά σας. Επομένως, 
μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό σημείωμα με βίντεο, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά 
μπορεί να κάνει τη διαφορά και να επηρεάσει θετικά τους υπεύθυνους για την πρόσληψη προσωπικού. 
Το βιογραφικό σημείωμα με βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον, την περιέργεια, 
την επιθυμία για επανεξέταση ή για προσωπική επαφή. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε 
ως παράρτημα της συνοδευτικής επιστολής ή του παραδοσιακού βιογραφικού σας σημειώματος, 
προκειμένου να παρουσιάσετε καλύτερα το επαγγελματικό σας προφίλ και προφανώς τις επικοινωνιακές 
σας δεξιότητες. 
Μπορεί να είναι μια αποτελεσματική λύση για δημιουργικά, εμπορικά, μάρκετινγκ και επικοινωνιακά προφίλ, 
καθώς και για προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης και της ψυχαγωγίας, όπου η εκφραστικότητα 
και η δημιουργικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο. 

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την εγγραφή ενός αποτελεσματικού βιογραφικού 
σημειώματος με βίντεο: 

 ө Ντυθείτε κατάλληλα, 
 ө Μην μιλάτε πολύ γρήγορα, 
 ө Να είστε συνοπτικοί: μερικά λεπτά είναι ιδανικά για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας 

αποτελεσματικά, 
 ө Επιλέξτε ένα ουδέτερο φόντο, χωρίς στοιχεία που να αποσπούν την προσοχή, 
 ө Πείτε εν συντομία ποιος είστε και επικεντρωθείτε στις πιο σχετικές προηγούμενες σπουδές, 

κατάρτιση και εμπειρίες, 



 ө Ενισχύστε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας, 
 ө Μην απαγγέλλετε, διαβάζετε ή επαναλαμβάνετε με μνημονικό τρόπο, 
 ө Μην επαναλαμβάνετε απλώς τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο βιογραφικό σας 

σημείωμα: παρουσιάστε τον εαυτό σας αυθόρμητα, ενισχύοντας τις κύριες δεξιότητές σας, 
 ө Πείτε τι θα θέλατε να κάνετε, ποιες είναι οι επαγγελματικές σας φιλοδοξίες και πώς υποβάλλετε 

αίτηση για την προτεινόμενη θέση εργασίας. 

Για άλλες χρήσιμες συμβουλές, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο: Πώς να φτιάξετε ένα 
αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα με βίντεο 

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολλά παραδείγματα βιογραφικού σημειώματος με βίντεο, προσπαθήστε 
να εμπνευστείτε!  

4.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ»

Τι πιστεύετε για το βιογραφικό σημείωμα με  βίντεο; Θα σας ταίριαζε; 
5. Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία και εφαρμογές για ψηφιακή αναζήτηση 
εργασίας 

5.1. EURES: Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης
Το EURES, που ξεκίνησε το 1994,  είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης, 
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Το δίκτυο ανέκαθεν 
εργαζόταν σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τις ίδιες 
ευκαιρίες, παρά τα γλωσσικά εμπόδια, τις πολιτισμικές διαφορές, τις γραφειοκρατικές προκλήσεις, τους 
διαφορετικούς νόμους για την απασχόληση και την έλλειψη αναγνώρισης των πιστοποιητικών σπουδών 
σε όλη την Ευρώπη. 

 Δείτε το βίντεο:                                                           https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181120?&lg=EN 



Μπορείτε να φιλτράρετε τις κενές θέσεις εργασίας για: 

 ☼ Ημερομηνία δημοσίευσης, 
 ☼ Τοποθεσία 
 ☼ Σημαία EURES (που σημαίνει ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πρόσληψη 

εργαζομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες), 
 ☼ Ωράριο εργασίας, 
 ☼ Γλώσσα της κενής θέσης εργασίας, 
 ☼ Τομέας 
 ☼ Επίπεδο εκπαίδευσης, 
 ☼ Εμπειρία 
 ☼ Είδος σύμβασης,
 ☼ κλπ. 

Περισσότερα φίλτρα είναι διαθέσιμα στη σύνθετη αναζήτηση. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Σε αυτόν τον σύνδεσμο της πλατφόρμας EURES, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις 
που ίσως θέλετε να λάβετε υπόψη πριν μετακομίσετε σε άλλη χώρα:  

I. Εύρεση πληροφοριών για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό 
II. Πρακτικές και νομικές πτυχές της κινητικότητας 
III.Υποβολή αίτησης για εργασία στο εξωτερικό 
VI.Οι  δοκιμασίες επιλογής & η συνέντευξη 
V. Μετακόμιση στο εξωτερικό 
VI.Εγκατάσταση σε νέα χώρα



5.2. Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στην Ευρώπη
Στις χώρες της ΕΕ, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) είναι οι αρχές που συνδέουν αιτούντες 
εργασίας με τους εργοδότες. 

Αν και έχουν διαφορετική δομή σε κάθε χώρα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης συμβάλλουν 
στην αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας μέσω της ενημέρωσης, της 
τοποθέτησης και των υπηρεσιών ενεργούς υποστήριξης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παρέχουν μια υποστηρικτική συμβουλή στο άτομο κατά την υλοποίηση του σχεδίου επαγγελματικής 
ανάπτυξης και είναι μια αξιόπιστη συνοδευτική λύση για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν σε σχολικό, 
εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Η υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως στόχο να 
ευνοήσει τη σύνδεση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας και να αντιπαραβάλει την ανεργία και τη 
μακροχρόνια ανεργία, υποστηρίζοντας το άτομο στην ενεργό αναζήτηση εργασίας ή/και στην επιλογή μιας 
εκπαιδευτικής διαδρομής. Αποσκοπεί στη συμβολή και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης επίγνωσης 
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόμου για την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης. 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξη και τις δράσεις τους και μέσω επιγραμμικών 
πλατφορμών, ακόμη και αν οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή ακόμη και για τις 
διαφορετικές περιφέρειες μιας χώρας. 

Για παράδειγμα, στην Ιταλία, κάθε περιοχή έχει τη δική της πύλη. Στην περιφέρεια της Ούμπρια, ο 
δικτυακός τόπος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης είναι η Lavoro per Te, όπου μπορείτε να 
επωφεληθείτε από μια σειρά διοικητικών υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε αυτοπροσώπως 
στο Κέντρο Απασχόλησης. Από εδώ μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την κατάσταση απασχόλησής 
σας, να ελέγξετε την επαγγελματική σας πορεία και να εκδώσετε τη Δήλωση Άμεσης Διαθεσιμότητας. 
Μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ μερικές ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού χρήσιμες για τον 
επαγγελματικό σας προσανατολισμό, ομαδοποιημένες σε τρία «δωμάτια» που διερευνούν διαφορετικές 
πτυχές: από την ανάλυση των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων, μέσω της αξιολόγησης του τρόπου με 
τον οποίο αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ, μέχρι τον καθορισμό 
των δραστηριοτήτων και των εργαλείων που πρέπει να εφαρμοστούν για μια αποτελεσματική αναζήτηση 
εργασίας. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να συμπληρώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική 
επιστολή και να αναζητήσετε και να υποβάλετε αίτηση για προσφορές εργασίας. 



Αν ψάχνετε για δουλειά, ελέγξτε για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στη χώρα ή την περιφέρειά 
σας, ποιες υπηρεσίες προσφέρουν διαδικτυακά; 
 
5.3 Ιστοσελίδες και εφαρμογές για την αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη
 
Αφού έχετε έναν ξεκάθαρο επαγγελματικό στόχο, ένα αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα και 
συνοδευτική επιστολή, είστε έτοιμοι να αναζητήσετε και να λάβετε τις προσφορές εργασίας που σας 
ταιριάζουν! 

Ιστοσελίδες όπως το Indeed, το Monster, το LinkedIn κ.λπ. είναι καλά μέσα για να βρείτε προσφορές 
εργασίας, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε απευθείας στις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν 
για να αναζητήσετε ανοιχτές θέσεις εργασίας. 

 INDEED

Indeed.com είναι μια μηχανή αναζήτησης με την οποία μπορείτε να αναζητήσετε εργασία μελετώντας 
τις πολυάριθμες προσφορές που δημοσιεύονται από εταιρείες σε διάφορους ιστότοπους, οι οποίοι είναι 
καταχωρημένοι ανά τομέα και τοποθεσία. 
Ο χρήστης μπορεί να κάνει τις αναζητήσεις του, να τις αποθηκεύσει, να δημιουργήσει ειδοποιήσεις για 
να λαμβάνει νέες αγγελίες στο γραμματοκιβώτιό του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του και να υποβάλει 
αίτηση στέλνοντας το βιογραφικό του σημείωμα. 
Αυτός ο ιστότοπος σας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή να 
δημιουργήσετε ένα online και επίσης να το δημοσιεύσετε σε μια μηχανή αναζήτησης όπου οι εταιρείες 
μπορούν να το αναζητήσουν ενεργά. 

MONSTER



Monster είναι ένας άλλος πολύ αξιόπιστος ιστότοπος για την αναζήτηση προσφορών εργασίας, ένα 
σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια για όσους αναζητούν εργασία στο διαδίκτυο. Δημιουργώντας τον δικό 
σας λογαριασμό μπορείτε να αναζητήσετε προσφορές ορίζοντας διαφορετικά φίλτρα, να δημοσιεύσετε το 
βιογραφικό σας σημείωμα (αποφασίζοντας αν θα είναι ορατό στις εταιρείες ή όχι) και να υποβάλετε αίτηση 
για προσφορές. Με ένα επαγγελματικό προφίλ Monster, μπορείτε να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα 
επιτεύγματά σας και να αναφέρετε τον ιδανικό τίτλο εργασίας, τον ελάχιστο μισθό και την προτιμώμενη 
τοποθεσία. Υπάρχει επίσης ένα τμήμα του ιστότοπου όπου μπορείτε να βρείτε συμβουλές και πληροφορίες 
αποκλειστικά για όσους αναζητούν εργασία, είτε πρόκειται για την πρώτη σας εμπειρία είτε εάν θέλετε 
να μετεγκατασταθείτε μετά από αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας. Είναι διαθέσιμο σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες και σε όλο τον κόσμο. 

JOBSORA

Jobsora είναι μια πολυεθνική πύλη που συγκεντρώνει επί του παρόντος προσφορές εργασίας από 
περισσότερους από 250 ιστότοπους και εργοδότες. Στο Jobsora μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό 
σας προφίλ/ βιογραφικό σημείωμα και να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις τελευταίες προσφορές 
εργασίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις σας.

Στην Ιταλία: https://it.jobsora.com/ 
Στην Πορτογαλία: https://pt.jobsora.com/ 
Στην Ισπανία: https://es.jobsora.com/ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ 
ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ 



 5.4  Ψάχνετε για δουλειά στο Facebook;  Γιατί όχι!

Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, που δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια, κατέστησε δυνατή την 
αναζήτηση προσφορών εργασίας απευθείας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένης της 
σύγχρονης τάσης των εταιριών να έχουν άμεση παρουσία σε αυτά.   

Σε αυτό το τμήμα θα μπορούσατε να περιηγηθείτε σε εκατοντάδες προσφορές για διάφορους ρόλους, στις 
οποίες περιγράφονται οι δεξιότητες που απαιτούνται για το είδος της προσφερόμενης θέσης εργασίας, το 
είδος της σύμβασης και συχνά και ο μηνιαίος/ετήσιος ακαθάριστος μισθός. Υπήρχε επίσης η δυνατότητα 
να κάνετε κλικ στο κουμπί “Αίτηση τώρα” στη δημοσίευση με την προσφορά εργασίας, με αποτέλεσμα να 
οδηγηθείτε στην επισκόπηση των λεπτομερειών και απευθείας στη φόρμα αίτησης. 
Με αυτόν τον τρόπο, ο Mark Zuckerberg θέλησε να δώσει στο δίκτυο μια πιο επαγγελματική εικόνα από 
ό,τι πριν. 

Πηγή: facebook.com 

Ωστόσο, από τις 22 Φεβρουαρίου 2022, οι αλλαγές στην ενότητα Jobs του Facebook σήμαναν ότι το 
εργαλείο αναζήτησης εργασίας του κοινωνικού δικτύου του Zuckerberg δεν είναι πλέον διαθέσιμο εκτός 
των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, οπότε αν ψάχνετε για δουλειά εκτός αυτών των δύο χωρών 
μπορείτε να το κάνετε ρίχνοντας μια ματιά στις αγγελίες των ομάδων που δημιουργούνται ad hoc ή στις 
αναρτήσεις που δημιουργούνται απευθείας στις σελίδες των εταιρειών..

Δεδομένης της κατάστασης, είναι ακόμα δυνατή η εύρεση εργασίας στο Facebook; 
 



Ναι είναι! 

Οι γενικές ομάδες στο FB είναι πολύ δημοφιλείς για δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας, όπου οι αγγελίες 
εργασίας δημοσιεύονται ως κανονικές δημοσιεύσεις. 

Οι ομάδες χωρίζονται σε τοποθεσίες και ειδικότητες. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο περισσότερα μέλη έχει 
η ομάδα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν τις προσφορές εργασίας ή να δημιουργήσουν 
μια νέα, και επομένως τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να βρεθεί ένας υποψήφιος ή να προσληφθεί. 

Για να βρείτε μια προσφορά εργασίας, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τις λέξεις “αγγελίες εργασίας κ.λπ.” 
στο πεδίο αναζήτησης, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε σε γενικές ομάδες όπως: διαφημίσεις + “όνομα 
τοποθεσίας” 

Αν δεν είστε μέλος μιας ομάδας, πρέπει πρώτα να γίνετε μέλος της. Απλά κάντε κλικ στο κουμπί “ Γίνε 
μέλος της ομάδας”. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από το πάτημα του κουμπιού, πρέπει επίσης να 
απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις, π.χ. “Έχετε διαβάσει τους κανόνες της ομάδας;”. Πριν δημοσιεύσετε 
κάποιο μήνυμα σε μια ομάδα, φροντίστε να διαβάσετε τους κανόνες της, οι οποίοι είναι συνήθως διαθέσιμοι 
στην καρτέλα  “Πληροφορίες”, για να αποφύγετε την ακύρωση του ίδιου ή τον αποκλεισμό σας. 

 
Μερικά παραδείγματα παρακάτω: 





Μια καλή εναλλακτική λύση είναι να συμβουλευτείτε τις αναρτήσεις στη σελίδα της εταιρείας στην οποία 
θέλετε να εργαστείτε και να ελέγξετε αν έχουν αναφέρει κενές θέσεις. 

Ένας ακόμη πιο απλός τρόπος είναι να βάλετε τη θέση εργασίας που αναζητάτε στο πεδίο αναζήτησης 
και να δείτε τις δημοσιεύσεις που έχουν αυτές τις λέξεις μέσα τους, μπορείτε επίσης να τις φιλτράρετε 
θέτοντας την τοποθεσία ή την ημερομηνία δημοσίευσης. 



Ένα τελευταίο χρήσιμο κανάλι για την εύρεση εργασίας στο Facebook είναι οι σελίδες των γραφείων 
ευρέσεως εργασίας ή, εάν υπάρχουν, οι σχετικές ομάδες.



5.5  Η παρουσία σας στο LinkedIn είναι απαραίτητη  

LΤο LinkedIn, που ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 2003, είναι μια αμερικανική διαδικτυακή υπηρεσία 
προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις και την απασχόληση που λειτουργεί μέσω ιστότοπων και 
εφαρμογών για κινητά, ιδίως αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για επαγγελματική δικτύωση 
και εξέλιξη σταδιοδρομίας και επιτρέπει σε άτομα που αναζητούν εργασία να δημοσιεύουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα και τους εργοδότες να δημοσιεύουν θέσεις εργασίας. 
Τι κάνει το LinkedIn τόσο ισχυρό; 

Το 2022 υπάρχουν 600.000.000 χρήστες εγγεγραμμένοι στο Linkedin, μεταξύ των οποίων άτομα που 
αναζητούν εργασία, υπεύθυνοι προσλήψεων, άτομα που ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους branding 
και εργαζόμενοι που αναζητούν δικτύωση ή νέες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Με βάση αυτό 
το ζήτημα καταλαβαίνουμε πως το να είστε παρόντες με το προφίλ σας είναι πλέον απαραίτητο για να 
δώσετε στον εαυτό σας μια επιπλέον ευκαιρία για δουλειά. 
Όσον αφορά το δημιουργικό βιογραφικό, ακόμη και στο Linkedin μπορείτε να προσαρμόσετε το προφίλ 
σας ώστε να σας προσέξουν και να στείλετε αμέσως ένα μήνυμα σε όσους έρχονται να σας βρουν στο 
διαδίκτυο: μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη φωτογραφία σας, να βάλετε μια φωτογραφία εξωφύλλου 
ως αρχική φωτογραφία προφίλ και να επιλέξετε έναν τίτλο που τραβάει την προσοχή και περιέχει τις 
σωστές λέξεις-κλειδιά για τις οποίες θέλετε να σας εντοπίσουν. 

Μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η δυνατότητα μεταφόρτωσης 
διαφορετικών μέσων και εισαγωγής εξωτερικών συνδέσμων για την εμφάνιση εγγράφων, παρουσιάσεων, 
ψηφιακών προϊόντων που συμβάλλουν στο προσωπικό σας προφίλ. 

Άλλες πολύ χρήσιμες ενότητες για να παρουσιάσετε τις δεξιότητές σας είναι: 

 ө Άδειες & πιστοποιήσεις 
 ө Εμπειρίες εθελοντισμού 
 ө Κατάλογος δεξιοτήτων (καθένα από αυτά μπορεί να λάβει έγκριση από τους συναδέλφους, 

τους φίλους, τους γνωστούς ή τις επαφές σας) 



 ө Συστάσεις (που δόθηκαν και ελήφθησαν) 
 ө Έργα (στα οποία έχετε εργαστεί ή εργάζεστε επί του παρόντος)

Στη σελίδα “Δίκτυο”, το LinkedIn σας επιτρέπει να προσθέσετε τις επαγγελματικές σας επαφές, να στείλετε 
αίτημα για να συναντήσετε άλλους, να ανακαλύψετε εκδηλώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με 
βάση τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις, να εγγραφείτε σε θεματικές ομάδες και να βρείτε εταιρικές 
επιχειρηματικές σελίδες στην πλατφόρμα. 

Μετά τη σελίδα του προφίλ σας, το πιο σημαντικό μέρος του ιστότοπου είναι σίγουρα η ενότητα “Θέσεις 
εργασίας”, όπου μπορείτε να δείτε όλες τις κενές θέσεις εργασίας και να επιλέξετε αυτές για τις οποίες 
θέλετε να υποβάλετε αίτηση. 

Εδώ θα βρείτε επίσης χρήσιμες συμβουλές για τη συνέντευξη για δουλειά, μπορείτε επίσης να 
δημιουργήσετε μια ειδοποίηση για θέσεις εργασίας που θα σας ειδοποιεί όταν δημοσιεύεται μια ανακοίνωση 
σχετικά με μια θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. 

Σε κάθε αγγελία εργασίας, θα μπορείτε να διαβάσετε την επωνυμία της εταιρείας, την περιγραφή και όλες 
τις λεπτομέρειες της κενής θέσης, να μάθετε τον αριθμό των σημερινών εργαζομένων και των ατόμων που 
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την ίδια θέση και να καταλάβετε αν οι δεξιότητές σας είναι κατάλληλες, ενώ 
σε ορισμένες περιπτώσεις γνωρίζετε και τον προτεινόμενο μισθό. Θα βρείτε επίσης το κουμπί “ Αίτηση” 
για να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα με τη φόρμα αίτησης. 



Πώς να δημιουργήσετε ένα προφίλ που ξεχωρίζει τους ανταγωνιστές σας σε 5 βήματα 
1. Διαβάστε την τελευταία έκδοση του Οδηγού αναζήτησης εργασίας που δεν πρέπει να χάσετε  και 

δημοσιεύθηκε από το LinkedIn. 
2. Συμπληρώστε την περιγραφή κάτω από κάθε εργασία και τη γενική περίληψη. μην περιορίζεστε 

στα καθήκοντα, αναφέρετε επίσης τα αποτελέσματα που έχετε επιτύχει, δημοσιεύστε συνδέσμους, 
PDF και έγγραφα και, αν αξίζει τον κόπο, επίσης πιστοποιητικά από μαθήματα, πιστοποιήσεις, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εθελοντισμό. 

3. Χρησιμοποιήστε τις ενημερώσεις κατάστασης: είναι μια καλή ευκαιρία για να αναδείξετε κάποια 
από τα τελευταία σας έργα, να μοιραστείτε ένα άρθρο ή μια ανάγνωση βιβλίου, να προωθήσετε την 
παρουσία σας σε μια εκδήλωση. Το LinkedIn έχει σχεδιαστεί ακριβώς όπως ένα κοινωνικό δίκτυο ... 
αλλά με επαγγελματικό προσανατολισμό! 

4. Ενημερώστε το βιογραφικό σας και το προφίλ LinkedIn και αλλάξτε φωτογραφίες κάθε τόσο, 
φροντίζοντας να επιλέγετε πάντα επαγγελματικές εικόνες. 

5. Μεταφράστε το προφίλ σας σε τουλάχιστον μια άλλη γλώσσα. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε από 
την αρχή, υπάρχει ένα εργαλείο του LinkedIn που μπορεί να σας βοηθήσει αυτόματα.. 

Χρυσή συμβουλή 
Σύμφωνα με το LinkedIn, το 80% των θέσεων εργασίας κερδίζονται χάρη στην εκ στόματος διαδικτυακή 
διαφήμιση, οπότε χτίστε το δίκτυο επαφών σας (όχι μόνο με τους φίλους σας και τους πρώην ή νυν 
συναδέλφους σας!). 
Κατεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα για συνεντεύξεις εργασίας εκτός σύνδεσης 
Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία της σελίδας σας στο Linkedin είναι η δυνατότητα αποθήκευσης του 
προφίλ σε PDF, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο, θα έχετε το βιογραφικό 
σας έτοιμο για εκτύπωση και κοινή χρήση. 

Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τρέξετε στο LinkedIn και να δημιουργήσετε 
την επαγγελματική σας σελίδα! 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ ΣΤΟ LINKEDIN 

Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία του προφίλ σας στο Linkedin, σας προτείνουμε να ρίξετε μια ματιά 
στον ιστότοπο και ίσως να ακολουθήσετε τις συμβουλές που μπορείτε να βρείτε στα πολυάριθμα 
εκπαιδευτικά βίντεο που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

6. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS 

Η κινητικότητα Europass είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις δεξιότητες που αναπτύσσετε σε μια 
συγκεκριμένη εμπειρία κινητικότητας, όπως μια κινητικότητα Erasmus+. 

Το έγγραφο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία και μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες σας, τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία, τις 
γλωσσικές δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες 
επικοινωνίας. Όλες οι ικανότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής/διδακτικής/
επιμορφωτικής δραστηριότητας μπορούν να περιγραφούν στο πιστοποιητικό. 

Αυτές οι δεξιότητες μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την υποβολή αίτησης για θέσεις εργασίας και 
μαθήματα στο μέλλον και μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας σημείωμα. 

Πώς να αποκτήσετε την κινητικότητα Europass: 

Εάν συμμετέχετε σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα και επιθυμείτε να 
λάβετε την κινητικότητα Europass, θα πρέπει να ζητήσετε από τον αποστέλλοντα εταίρο (π.χ. 
το σχολείο ή το ίδρυμα που διοργανώνει την τοποθέτηση ή την κινητικότητά σας) να εγγραφεί 
στο εθνικό κέντρο Europass της χώρας σας. 

Ο αποστέλλων εταίρος και ο οργανισμός υποδοχής (ο οργανισμός ή το ίδρυμα που θα 
επισκεφθείτε όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό) θα συμπληρώσουν και θα επικυρώσουν τα 
σχετικά έγγραφα. 

Θα λάβετε την κινητικότητα Europass αφού ολοκληρώσετε την εμπειρία σας στο εξωτερικό. 

 Ανακαλύψτε περισσότερα στον ιστότοπο. 
 

https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0
https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0


7.βιβλιογραφία

Canva – www.canva.com 

CV stand out – www.cvstandout.com 

Envatotuts+ -www.business.tutsplus.com 

Europass - www.europa.eu  

European Commission – www.ec.europa.eu 

Facebook – www.facebook.com 

Flickr – www.flickr.com 

Guru – www.weare.guru 

Indeed – www.indeed.com 

Jobsora – www.jobsora.com 

Kickresume - www.kickresume.com 

Lavoro per te Umbria – www.lavoroperte.regione.umbria.it 

LinkedIn – www.linkedin.com 

Monster – www.monster.com 

Piktochart – www.piktochart.com 

Pinterest – www.pinterest.com 

Pixabay -  www.pixabay.com 

Resume.io - www.resume.io  

Ti consiglio un lavoro - www.ticonsiglio.com 

Tribepad - tribepad.com 

University of the Arts London - www.arts.ac.uk 

Wikimedia Commons – www.commons.wikimedia.org 

YouTube – www.youtube.com


