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τα κείµενα της πρώτης οµάδας που ασχολήθηκε µε την εργασία 

 

 

 

 

Αγγελία 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Συστατική επιστολή 

Συνέντευξη 

 

 

 

 

 

 

Αγγελία 

 Ζητείται υπάλληλος για δηµοσιογραφικό οργανισµό. Ο εργαζόµενος πρέπει 

να έχει φοιτήσει στο πανεπιστήµιο και να κατέχει στο βιογραφικό του 

 ένα µεταπτυχιακό. Θα προτιµηθούν νέοι κάτω των 35 ετών. 
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Βιογραφικό σηµείωµα 
 

 
Όνοµα: Σοφία 

Επώνυµο: Παπαδοπούλου 

Ηλικία: 27 

Ηµεροµηνία γέννησης: 04/11/1986 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµη 

Παιδιά: 1 παιδί 

Τηλ. Επικ.: 210… 

 

Σπουδές: πρωτοβάθµια/δευτεροβάθµια εκπαίδευση από το 1992 έως το 2004, τριτοβάθµια         

εκπαίδευση από το 2004 έως το 2008, µεταπτυχιακό από το 2009 έως το 2011 

-2004 Μπήκα στην Σχολή ∆ηµοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη (Α.Ε.Ι.) 

-2008 Πήρα το πτυχίο ∆ηµοσιογραφίας 

-2011 Πήρα µε άριστα το δίπλωµα των µεταπτυχιακών σπουδών του κλάδου της 

∆ηµοσιογραφίας 

∆ηµοσιογραφικό έργο: 

-Αρθρογραφούσα το 2012, για έναν χρόνο, και δηµοσίευα στην εφηµερίδα ''τα Νέα'' άρθρα 

Πτυχία: 

-Πτυχίο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ECDL 

-Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο Proficiency     

-Γερµανικής Γλώσσας, επίπεδο Mittelstufe 
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Συστατική επιστολή 

 

 

Κύριοι, 

     

Η κ. Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρία µας ένα χρόνο. Οι εντυπώσεις µας όσον 

αφορά την δουλειά της δεν είναι ικανοποιητικές. 

Συµπεράναµε πως είναι αρκετά οκνηρή και δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

εργασία της. Πολλές φορές τυχαίνει να καθυστερεί εξαιτίας των οικογενειακών της 

υποχρεώσεων, κάτι που την καθιστά ασυνεπή και απρόθυµη να αναλάβει επιπλέον εργασία. 

Λυπούµαστε που δεν µπορούµε να σας τη συστήσουµε για µια θέση στην εταιρία σας. 

 

Με εκτίµηση                                                                                  Αθήνα, 15/10/2013 
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Συνέντευξη 
 
Π. Σ.: Καληµέρα ενδιαφέροµαι για την θέση που ζητήσατε µε την αγγελία σας. 

ΕΡΓ: Γεια σας! Καθίστε, παρακαλώ! 

ΕΡΓ: Για ποιόν λόγο να επιλέξω εσάς γι' αυτήν τη θέση και όχι κάποιον  άλλον; 

Π. Σ.:  Λόγω των ικανοτήτων µου και της εµπειρίας που έχω αποκτήσει, νοµίζω πως αυτή η 

θέση είναι κατάλληλη για µένα καθώς απαιτεί κάποιον εύστροφο και σε συνεχή εγρήγορση 

άνθρωπο. Αυτά πιστεύω πως είναι τα βασικά µου προτερήµατα. 

ΕΡΓ: Πόσα πτυχία ξένων γλωσσών έχετε; 

Π. Σ.:  Έχω περάσει µε άριστα τα δύο ανώτατα πτυχία της Αγγλικής και της Γερµανικής 

γλώσσας αντίστοιχα. 

ΕΡΓ: Τελειώσατε πανεπιστήµιο και αν ναι σε ποιον κλάδο; 

Π. Σ.:  Έχω αποφοιτήσει από την Σχολή ∆ηµοσιογραφίας στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι και το 

αντικείµενο ασχολίας µου τα τελευταία χρόνια. 

ΕΡΓ: Για ποιόν λόγο φύγατε από την προηγούµενη δουλειά; 

 Π. Σ.: Είχα αρκετά προβλήµατα µε τους συνεργάτες µου, διαφωνούσαµε συνεχώς και το κλίµα 

ήταν ασφυκτικό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την πίεση που δεχόµουν από την εργοδότριά 

µου µε ανάγκασε να φύγω από αυτήν τη δουλειά. 

ΕΡΓ: Με ποιόν βασικό µισθό θα ήσασταν ικανοποιηµένη; 

Π. Σ.:  Για την συγκεκριµένη δουλειά πιστεύω πως τα 1000 ευρώ τον µήνα θα ήταν ένα 

αξιόλογο ποσό. 

ΕΡΓ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Π. Σ.:  Είµαι άγαµη µε ένα παιδί. 

ΕΡΓ: Αυτό όµως δεν θα σας δυσκολεύει για τα ενδεχόµενα ταξίδια; 

Π. Σ.: Το θέµα του παιδιού έχει διευθετηθεί και εποµένως δεν θα υπάρχει πρόβληµα, θα είµαι 

συνεπής στις υποχρεώσεις µου. 

ΕΡΓ: Πείτε µου λίγα λόγια για εσάς. 

Π. Σ.:: Είµαι πολύ δηµιουργικός άνθρωπος, µου αρέσουν η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες και η 

µουσική. Στον ελεύθερο χρόνο µου διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία ή παρακολουθώ µαθήµατα 

µαγειρικής. 

ΕΡΓ : Μπορώ να έχω το βιογραφικό σας και µια συστατική επιστολή; Σας ευχαριστώ πολύ, θα 

σας ενηµερώσω λίαν συντόµως.  


