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Αγγελία 

 Οικονοµική σύµβουλος µε εµπειρία σε µεγάλες επιχειρήσεις ζητά 

θέση εργασίας ευθύνης σε εταιρίες κύρους. ∆ιαθέσιµη 

για ταξίδια εντός και εκτός συνόρων. 
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Βιογραφικό σηµείωµα 

 
 
Όνοµα: Ιωάννα 

Επώνυµο: Πάππου 

Ηµεροµηνία γέννησης: 16/08/1977 

Τόπος γέννησης: ∆ράµα 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε δύο παιδιά 

 

Σπουδές: πρωτοβάθµια/δευτεροβάθµια εκπαίδευση από το 1983 έως το 1995, τριτοβάθµια 

εκπαίδευση από το 1995 έως το 2002, µεταπτυχιακό από το 2003 έως το 2005 

Το 1995 γράφτηκα στην Οικονοµική Σχολή Κρήτης (Α.Ε.Ι.) και αποφοίτησα το 2002 µε άριστα. 

Το 2003 δέχθηκα υποτροφία για µεταπτυχιακό στο αντικείµενο της εσωτερικής οικονοµικής 

οργάνωσης εταιριών µε διεθνές αντίκτυπο. 

Παράλληλα άσκησα την πρακτική εργασίας µου στο παράρτηµα της εταιρίας Benetton στην 

Αγγλία, στην οποία και προσλήφθηκα για τρία χρόνια. 

Κατέχω άριστα την αγγλική, τη γαλλική και την ισπανική γλώσσα και έχω κάνει µεταφράσεις 

και διερµηνείες για την εταιρία National Communication της Ολλανδίας για το χρονικό 

διάστηµα 2006 - 2010. 

Κατά το 2010-2012 εργάστηκα στην Ελλάδα ως Οικονοµική σύµβουλος στην εκδοτική εταιρία 

PAPER A.E. 

 

 

 

 



 για τους νέους τρόπους γλωσσικής διδασκαλίας 

Κλαζίδου Μαρία, 2ο  ΓΕΛ ∆ράµας, Τα Έξι Καπέλα της Σκέψης, E. De Bono                                                            
 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ν .  ∆ΡΑΜΑΣ  
sfdramas@gmail.com 

Νοέµβριος 2011 

 

Συστατική επιστολή 

 

Αγαπητέ κ. συνάδελφε, 

      

Η κ. Πάππου Ιωάννα έχει εργαστεί στην εταιρία µου ως οικονοµική σύµβουλος ενάµιση 

χρόνο. Οι εντυπώσεις µου για την δουλειά της είναι ικανοποιητικές. 

∆ιαπίστωσα ότι είναι οξυδερκής και ενδιαφέρεται πραγµατικά για τη δουλειά της. Ήταν 

αρκετά συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις και πρόθυµη να αναλάβει οποιαδήποτε επιπλέον 

εργασία. Επίσης, συνεργαζόταν άψογα µε τους συναδέλφους της, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. 

 

Νοµίζω ότι αν την δεχτείτε έχει να προσφέρει πολλά οφέλη στην εταιρία σας. 

 

 

   Με εκτίµηση                                                                         Λάρισα 15/03/2012 
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Συνέντευξη 
 
 

ΕΡΓ: Καληµέρα σας! Είστε η κ. Πάππου Ιωάννα; 

Π.Ι.: Ναι. 

ΕΡΓ: Παρακαλώ, καθίστε. 

ΕΡΓ: Ποια είναι τα προτερήµατα και ποια τα ελαττώµατά σας; 

Π.Ι.: Είµαι αρκετά οργανωτική και πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις µου όµως, διαθέτω      

περιορισµένο χρόνο για τυχόν υπερωρίες λόγο οικογενειακών υποχρεώσεων. 

ΕΡΓ: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Π.Ι.: Είµαι έγγαµη µε δύο παιδιά από τα οποία το ένα σπουδάζει στο εξωτερικό και το άλλο 

πηγαίνει στο γυµνάσιο. 

ΕΡΓ: Γιατί αφήσατε την προηγούµενη εργασία σας; 

Π.Ι.: Γιατί αφιέρωνα µεγάλο χρονικό διάστηµα στη µεταφορά και ο µισθός µου δεν επαρκούσε. 

ΕΡΓ: ∆ηλαδή, µε τι µισθό θα ήσασταν ικανοποιηµένη; 

Π.Ι.: Λόγω της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε δε θα ζητήσω κάποιο υπέρογκο ποσό, µε βάση 

όµως τα έξοδα µου, πιστεύω πως το ποσό των 1500 ευρώ θα ήταν ικανοποιητικό. 

ΕΡΓ: Αν σας προσφέρουν µια καλύτερη θέση, ενόσω εργάζεστε στην εταιρία µας, τι θα κάνατε; 

Π.Ι.: Εάν υπάρχει καλή συνεργασία, εµπιστοσύνη και κατανόηση µεταξύ των εργαζοµένων, 

ακόµη και αν µου προσέφεραν µια θέση µε µεγαλύτερο µισθό, πιστεύω πως δεν θα µε δελέαζε 

ώστε να παραιτηθώ. 

ΕΡΓ: Πέρα από την εργασία, τι άλλα ενδιαφέροντα έχετε; 

Π.Ι.: Μου αρέσει η γυµναστική και προσπαθώ να ασκούµαι τρεις φορές την εβδοµάδα, 

απολαµβάνω την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και συµµετέχω σε τοπικό συνεταιρισµό 

µαγειρικής. 

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

θα επικοινωνήσω µαζί σας.  


