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Σε ποιον τομέα /function θα ήθελα να προσληφθώ
και που θέλω να στοχεύσω;


Μηχανικός
➢















Στη παραγωγή, στο planning, μηχανικός ασφάλειας και υγιεινής, κ.λ.π.

Στο λογιστήριο
Στο οικονομικό τμήμα
Στο Marketing
Στις πωλήσεις
Στο IT/IM
Στο Logistics
Στο Supply Chain
Στο QC/QA
Στο HR
Στο R&D
Στο τμήμα εταιρικής επικοινωνίας

Αλλο πράγμα σε ποιό τομέα θέλεις να
μπεις και άλλο σε ποιό τομέα θα
θελήσεις αργότερα να εξελιχθείς.....
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Σε ποιούς κλάδους της οικονομίας να εργασθώ;

















Τουρισμός
Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες
Παραγωγή ενέργειας
Διαχείριση Ενέργειας
Ναυτιλία
Logistics
Περιβάλλον
Αγροτικός Τομέας
Τρόφιμα και ποτά
Υγεία
Μεταποίηση
ΙΔΡΥΜΑΤΑ (non-profit)
Κ.λ.π.
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Ποιές εταιρείες στους κλάδους είναι πιθανότερο να
εκπληρώσουν το όνειρό μου;
•Αντικείμενο δραστηριότητας (προϊόντα κ.λ.π.)

•Δυναμικό της εταιρείας
•Περιβάλλον εργασίας
•Μέγεθος εταιρείας

•Προοπτικές εξέλιξης
Ψάξιμο…..
Ψάξιμο…..
Ψάξιμο…..

Short list εταιρειών
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Πως θα απευθυνθώ στις εταιρίες
Word of Mouth
 Με συστάσεις
 Αγγελίες-Καταχώρηση
 Γραφεία ευρέσεως εργασίας.
 Από το website των εταιρειών
 Απο τα πανεπιστήμια
 Από επαγγελματικά έντυπα / newsletters π.χ. ΤΕΕ
 Επιθετική εκδήλωση ενδιαφέροντος π.χ. Linkedin
 Δημιουργία επαφών κατά την διάρκεια συνεδρίων, σεμιναρίων με ομιλητές από
εταιρείες (με θάρρος, ευγένεια και επαγγελματισμό πάντα.)
 Μέσω Internships
 Μέσω του ReGeneration www.regeneration.gr


Κυνήγησε την τύχη σου .......
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Γίνονται προσλήψεις .......
...εκατοντάδες ίδια πτυχία και παρόμοια μεταπτυχιακά

Ποιόν / ποιά να διαλέξω ??????
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Το βιογραφικό και το Cover Letter
“Avoid using a generic cover letter and resume when you apply for a position with
our company. Our culture is important for us, so take the time to tell us in the cover
letter and resume why you are a good fit.”
CHAD BEALS
TALENT ACQUISITION DIRECTOR CHG HEALTCARE

FORTUNE MAGAZINE MARCH 2018
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Το βιογραφικό


«Μπες στη θέση» αυτού που θα διαβάσει τα πάμπολλα βιογραφικά – Το ζητούμενο είναι μέσα σε ένα
λεπτό να διαλέξει το δικό σου βιογραφικό.



Μία-μιάμιση το πολύ σελίδες



Οχι το ίδιο CV για όλες τις θέσεις / όλες τις εταιρείες. Προσάρμοσέ το κατάλληλα σε κάθε περίπτωση



Τόνισε αυτά που θέλουν να δουν –Αφαίρεσε εκείνα που δεν ενδιαφέρουν



Δείξε τις επιτυχίες σου με νούμερα - όχι με λέξεις



Ανάφερε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, χόμπυ αλλά και εθελοντική εργασία



Ανάφερε «συστάσεις»



Υπάρχουν στάνταρντ φόρμες βιογραφικού αλλά δεν είναι απαραίτητο να τις ακολουθήσεις



Κάνε το βιογραφικό σου να ξεχωρίσει από όλα τα άλλα και στη μορφή και στο περιεχόμενο.

Το βιογραφικό προσαρμοσμένο στην εταιρεία και στη θέση
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Παράδειγμα προϋπηρεσίας βιογραφικού
Από αρχικό κείμενο δύο σελίδων για προϋπηρεσία.......να το τελικό.....
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Το Cover Letter


«Μπες στη θέση» αυτού που θα διαβάσει τα cover letter



Μισή σελίδα.



Οχι το ίδιο cover letter για όλες τις θέσεις / όλες τις εταιρείες. Προσάρμοσέ το
κατάλληλα σε κάθε περίπτωση.



Τόνισε αυτά που θέλουν –αφαίρεσε εκείνα που δεν ενδιαφέρουν.



Κάνε καθαρό γιατί θέλεις την συγκεκριμένη θέση σε αυτή την εταιρεία και γιατί θα
πρέπει να επιλέξουν εσένα



Κάνε το cover letter σου να σε ξεχωρίσει από όλους τους άλλους και στη μορφή και στο
περιεχόμενο.
Το Cover Letter προσαρμοσμένο στην εταιρεία και στη θέση
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Η προετοιμασία για την συνάντηση


Μάθε για την εταιρεία και τα προϊόντα της.



Την θέση της εταιρείας στην αγορά και τους ανταγωνιστές της



Τάσεις στην αγορά που ανταγωνίζεται.



Χρηματοοικονομικά μεγέθη για την εταιρεία και εξέλιξη αυτών



Κουλτούρα της εταιρείας και διακρίσεις της



Τι την κάνει να ξεχωρίζει



Με ποιούς θα συναντηθείς – δες το προφίλ τους στο Linkedin
(συνεχίζει.......)
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Η προετοιμασία για την συνάντηση (συνέχεια)


Βρες και μίλησε με άτομα που δουλεύουν στην εταιρεία



Προετοίμασε ερωτήσεις για την θέση και την εταιρεία



Προετοίμασε ένα “elevator pitch” για σένα και προσάρμοσέ το σε αυτούς που θα σε
ακούσουν



Προετοιμάσου να υποστηρίξεις με παραδείγματα αυτά που γράφεις στο βιογραφικό
και στο Cover Letter σου.



Οργάνωσε «εικονικές» συνεντεύξεις με φίλους. Τους πείθεις;



Προετοιμάσου για απαντήσεις στις ερωτήσεις που πιθανόν να σου θέσουν
20/03/2018
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Παραδείγματα γενικών ερωτήσεων που πιθανόν να σου θέσουν



Ποιό θεωρείς το πιό δυνατό σου σημείο



Ποιό θεωρείς το πιό αδύνατό σου σημείο



Πες μου για κάτι σημαντικό που παρέλειψες να βάλεις στο βιογραφικό σου



Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου με λίγες λέξεις



Περίγραψέ μου τον εαυτό σου δουλεύοντας σαν μέλος μιας ομάδας



Εχεις να προσθέσεις κάτι άλλο που θα ήθελες να γνωρίζουμε για σένα



Ποιά θέση θα ήταν το όνειρό σου



Πες μου μια περίσταση που ένοιωσες μεγάλη απογοήτευση



Και άλλες πολλές ερωτήσεις...................
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Η συνέντευξη
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Ο στόχος εκείνου που κάνει την συνέντευξη

Τι αξία θα προσθέσει αυτός/ή στο τμήμα μου, στην εταιρεία
(ίσως και σε μένα);
20/03/2018
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Κατά την συνάντηση

•Ηθος
Δείξε

•Πάθος

•Λόγος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
20/03/2018
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Κατά την συνάντηση (τα γνωστά...) – Είναι μια πώληση


Φρόντισε να μην έχεις κάποια άλλη δέσμευση για μετά την συνάντηση.



Ντυμένος καλά-όχι εξεζητημένα.



Φθάσε στο τόπο της συνάντησης 10 λεπτά πριν το ραντεβού.



Απενεργοποίησε το κινητό σου τελείως.



Κράτα μαζί σου 2-3 αντίγραφα του βιογραφικού σου.



Προσπάθησε να μείνεις ήρεμος και χωρίς άγχος κατά την συνάντηση.



Να είσαι ο εαυτός σου – Να είσαι αυθεντικός.



Βρες την ευκαιρία να πεις αυτά που ξέρεις για την θέση και την εταιρεία – Αλλά πολύ
σύντομα
(συνεχίζει.......)
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Κατά την συνάντηση (συνέχεια)



Βρες την ευκαιρία να παρουσιάσεις το “elevator pitch” σου.



Ακουγε τις ερωτήσεις με μεγάλη προσοχή και χωρίς να διακόπτεις. Αν χρειασθεί
ζήτησε διευκρινίσεις και ίσως ένα λεπτό για να σκεφθείς.



Απάντησε ειλικρινά, εστιασμένα με χωρίς πλατειασμούς.



Θέσε τις ερωτήσεις σου για την θέση και την εταιρεία στη κατάλληλη στιγμή.



Ποτέ μην κάνεις αρνητικά σχόλια για άλλα άτομα ή άλλες εταιρείες.



Ευχαρίστησε τους συνομιλητές για την συνάντηση.



Ζήτησε business cards.
Δείξε με παραδείγματα θετικά στοιχεία Στάσης/Διάθεσης/Συμπεριφοράς
αλλά και των δεξιοτήτων σου
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Οι δεξιότητες πολύ σημαντικές
Skills and Competences












Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολλών προγραμμάτων τους
Αριστη γνώση Αγγλικών και ακόμη μιας άλλης ξένης γλώσσας
Καλή, καθαρή, δομημένη, απλή, γραπτή και προφορική επικοινωνία
Αναλυτική ικανότητα
Ικανότητα απλοποίησης και λύσης σύνθετων προβλημάτων
Να μπορεί κάποιος να δει την «μεγάλη εικόνα»
Δημιουργικότητα και «πλάγια σκέψη» -Καινοτομία
Ικανότητα να διεξάγεις έρευνα και να μπορείς να διαβάσεις τα αποτελέσματά της
Ικανότητα να διοικείς άτομα
Ικανότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης
Ικανότητα να θέτεις «σωστές» ερωτήσεις

Υποστήριξέ τα με παραδείγματα
20/03/2018
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Στάση/Συμπεριφορά/Προσωπικότητα














Αξίες, αρχές
Δυναμική προσωπικότητα που μπορεί να παρακινεί άτομα προς τον στόχο.
Να λειτουργείς αποτελεσματικά σαν μέλος ομάδας
Ενθουσιασμός για την δουλειά και τους ρόλους της
Πρόθυμος να βάλεις μεγάλη προσπάθεια και σκληρή δουλειά όταν χρειάζεται
Εξωστρέφεια και αίσθηση του χιούμορ
Ευελιξία
Να νοιώσεις δική σου την εταιρία.
Can do attitude – Θετική στάση / «Μπορώ και θα το κάνω....»
Να παίρνεις πρωτοβουλίες-Αποφασιστικότητα
Ηγετικές ικανότητες

Δείξε τα στις συνεντεύξεις......
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Μετά την συνάντηση


Στείλε Email και ευχαρίστησε. Ανάφερε πως θα ήθελες πολύ την θέση, αλλά και δώσε
επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις που ίσως σου ζητήθηκαν



Επικοινώνησε και ενημέρωσε σχετικά αυτούς που έχεις αναφέρει για συστάσεις



Κάνε Follow-up ευγενικά χωρίς να είσαι πιεστικός
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Τα τεστ
Προετοιμάσου εντατικά............


Τεστ προσωπικότητας και συμπεριφοράς



Τεστ αναγνώρισης ταλέντου



Γνωστικά τεστ (αιτιολογία, αντίληψη, ακρίβεια, ταχύτητα απαντήσεων, αριθμητικά
τεστ, αντίληψη ανάγνωσης, μνήμη κ.λ.π.)



Emotional Intelligence Testing



Τεστ επάρκειας ξένης γλώσσας

Και αν αποτύχω............
Αποτυχία δεν είναι να πέφτεις κάτω. Αποτυχία είναι να μη ξανασηκώνεσαι
(Κινέζικη παροιμία)
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Μετά την επιλογή...
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Οι σπουδές συνεχίζουν ...


Μελέτη και εξειδίκευση στο αντικείμενό μου και όχι μόνο...



Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις



Free online courses σε μεγάλα και πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια

Σε πολλά από αυτά
δίνονται πιστοποιήσεις
και βεβαιώσεις
παρακολούθησης, ακόμη
και βαθμολογία.
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Οι δεξιότητες πολύ σημαντικές
Skills and Competences


Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολλών προγραμμάτων τους



Αριστη γνώση Αγγλικών και ακόμη μιας άλλης ξένης γλώσσας



Καλή, καθαρή, δομημένη, απλή, γραπτή και προφορική επικοινωνία



Αναλυτική ικανότητα



Ικανότητα απλοποίησης και λύσης σύνθετων προβλημάτων



Να μπορεί κάποιος να δει την «μεγάλη εικόνα»



Δημιουργικότητα και «πλάγια σκέψη» -Καινοτομία



Ικανότητα να διεξάγεις έρευνα και να μπορείς να διαβάσεις τα αποτελέσματά της



Ικανότητα να διοικείς άτομα



Ικανότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης

Τις βελτιώνω ...
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Ακόμη πιό σημαντικά η Στάση/Συμπεριφορά
/Προσωπικότητα


Αξίες, αρχές



Δυναμική προσωπικότητα που μπορεί να παρακινεί άτομα προς τον στόχο.



Να λειτουργείς αποτελεσματικά σαν μέλος ομάδας



Ενθουσιασμός για την δουλειά και τους ρόλους της – να αισθάνεσαι ευτυχισμένος



Πρόθυμος να βάλεις μεγάλη προσπάθεια και σκληρή δουλειά όταν χρειάζεται



Εξωστρέφεια και αίσθηση του χιούμορ



Ευελιξία



Να νοιώσεις δική σου την εταιρεία.



Can do attitude – Θετική στάση / «Μπορώ και θα το κάνω....»



Να παίρνεις πρωτοβουλίες-Αποφασιστικότητα



Ηγετικές ικανότητες

Τα δείχνω στη πράξη............
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Και αν τα κάνω ΟΛΑ καλά.....

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
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Και αν έχω και ένα καλό sponsor ή μέντορα....
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Σας ευχαριστώ πολύ!

Ερωτήσεις;
Μπορείτε να «κατεβάσετε» αυτήν την παρουσίαση στην
διεύθυνση
www.kemel.gr/node/3360
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