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ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
• επειδή ο εργοδότης επιδιώκει να
διαπιστώσει αν όντως ισχύουν αυτά που
περιλαμβάνει το βιογραφικό σας,
• και επειδή προσπαθεί να καταλάβει αν
είστε διατεθειμένος να ακούσετε τις
υπαγορεύσεις του, αλλά και αν είστε
συμπαθής και πρόθυμος να εργαστείτε
στη δική του επιχείρηση.

Κανόνας 1ος
• Θέλει να είστε συμπαθητικός: Τι σημαίνει
αυτό; Ότι θέλει να δουλεύει με άτομα που
συμπαθεί και τον συμπαθούν. Κανένα αφεντικό
δεν είναι διατεθειμένο να ανεχθεί έναν αναιδή,
απρόθυμο ή ειρωνικό υπάλληλο, όσο καλό κι αν
είναι το βιογραφικό του. Γι’ αυτό φροντίστε να
είστε χαμογελαστοί, να διατηρείτε οπτική επαφή
και δείξτε ήπιο ενθουσιασμό και διάθεση να είστε
εκεί. Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική και
αυτό πρέπει να το έχεις σοβαρά υπόψη!

Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος
• Όλοι οι Εργοδότες θέλουν εργαζομένους
επικοινωνιακούς και συνεργάσιμους γιατί
αυτό θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία
της ομάδας.
• Στις Επιχειρήσεις καλούμαστε να
λειτουργήσουμε ως ομάδα για να έχουμε
ένα θετικό αποτέλεσμα.

Κανόνας 2ος
• Δεν πρέπει να πείτε αμέσως πόσο
πολύ θέλετε αυτή τη δουλειά: Φυσικά
και θέλει να θέλετε τη δουλειά, αλλά μη
βιαστείς να το τονίσεις από την πρώτη
στιγμή. Άλλωστε, θα ήταν πιο πειστικό
να θέλετε τη δουλειά, αφού πρώτα
έχετε ακούσει ποιες είναι οι
αρμοδιότητες που θα έχεις, καθώς και
σημαντικές λεπτομέρειες όπως οι στόχοι,
ο μισθός, οι αρμοδιότητες.

Κανόνας 3ος
• Θέλει να έχεις κάτι ξεχωριστό: Αυτό μπορειτε να το
επιτύχετε με διάφορους τρόπους. Είτε με κάτι ξεχωριστό
που υπάρχει στο βιογραφικό σας και σας διακρίνει από
τους άλλους υποψηφίους είτε με κάτι που θα φοράτε ή
θα κρατάτε στα χέρια σας. Το πιο πιθανό είναι ο
εργοδότης να δει πάρα πολλούς υποψηφίους πριν την
τελική επιλογή, οπότε καλό θα ήταν όταν μιλάει για
εσένα να μπορεί να αναφερθεί σε κάτι που θυμάται. Π.χ.
«η κοπέλα που ξέρει πολλές ξένες γλώσσες » Φρόντισε
όμως, αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις να είναι
κάτι θετικό και όχι κάτι που θα αποθαρρύνει το
αφεντικό από το να σε προσλάβει.

Κανόνας 4ος
• Κάντε ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις
πραγματικά σε ενδιαφέρουν: Μην δείχνετε
αδιάφορος με τη δουλειά που σου προσέφεραν,
ρωτάτε βασικά πράγματα για τις αρμοδιότητές
σας αλλά και τους στόχους τους οποίους
καλείστε να επιτύχετε. Ρωτήστε πώς θα
αξιολογείστε, τι είναι αυτό που θα σας φέρει
άμεσα αποτελέσματα στη δουλειά σας και τι είναι
αυτό που έκανε τους καλύτερους υπαλλήλους
να σταθούν στη κορυφή της επιχείρησης.

Κανόνας 5ος
• Οι ερωτήσεις σας να περιορίζονται γύρω από
την πραγματική δουλειά: Μην αρχίσειτε να
ρωτάτε
• πότε θα πάρετε άδεια,
• αν σας επιτρέπεται να κάνετε μεγάλα
διαλείμματα
• ή πόσο συχνά θα πρέπει να μένετε παραπάνω
από ένα 8ωρο στη δουλειά. Κάτι τέτοιο θα
έδειχνε ότι δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για την
ευημερία και την εξέλιξη της εταιρείας.

Κανόνας 6ος
• Στο τέλος της συνέντευξης θέλει να
εξηγήσεις γιατί την διεκδικείτε : Μέχρι το
τέλος της συνέντευξης θα έχετε καταφέρει
να σχηματίσετε μία άποψη για αυτή τη
δουλειά. Αν την θέλετε πραγματικά τότε
θα έχετε καταφέρει να εντοπίσετε και
ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που
τη θέλετε.

Εάν ρωτήσει ο Εργοδότης ποια
θεωρείς ότι είναι τα μειονεκτήματα σου
• Παρουσιάστε ως μειονεκτήματα στοιχεία
που για τον εργοδότη θα είναι
πλεονεκτήματα όπως π.χ είμαι
εργασιομανής ή τελειομανής.
• Είμαι πολύ Οργανωτικός και αυτό πολλές
φόρες εκνευρίζει τους συνεργάτες μου.

Τι πρέπει να κάνετε στην
συνέντευξη
•
•
•
•

Είστε στην ώρα σας.
Είστε ευγενικοί.
Είστε έτοιμοι για χειραψία.
Καθίσετε μόνο όταν σας πουν ή τουλάχιστον μέχρι το
άλλο άτομο/α καθίσουν πρώτα.
• Καθίσετε καλά στην καρέκλα σας.
• Έχετε ευχάριστη διάθεση καθ'όλη την διάρκεια της
συνέντευξης και να είστε ψύχραιμοι σε απρόσμενες ή
δύσκολες ερωτήσεις. Απαντήστε με θάρρος και
ειλικρίνεια
• Δίνετε σύντομες, σαφείς και ειλικρινείς απαντήσεις που
να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των ερωτήσεων.

Τι πρέπει να κάνετε στην
συνέντευξη
• Δείξετε ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για την
προσφερόμενη θέση. Ζητήστε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο εργασίας.
• Είστε θετικοί για την προηγούμενη σας δουλειά.
• Είστε ενεργητικός ακροατής. Δείξετε ότι
πραγματικά ακούτε επεξεργαζόμενοι τις
ερωτήσεις και ανταποκρινόμενοι ανάλογα.
• Ζητάτε διευκρινήσεις για να καταλάβετε πλήρως
την ερώτηση και να δώσετε το μήνυμα ότι έχετε
την πρόθεση να απαντήσετε πλήρως.
• Χαμογελάτε.

Τι δεν πρέπει να κάνεις σε μια
συνέντευξη.
• Μην πάτε ντυμένος ακατάλληλα.
• Μην πείτε σε καμία περίπτωση ότι θέλεις τη
θέση επειδή είναι υψηλός ο μισθός και
χρειάζεσαι χρήματα.
• Μην κατηγορείτε προηγούμενους εργοδότες.
• Μην δείξετε αγχωμένος
• Μην πείτε ψέματα για δεξιότητες που δεν τις
έχετε και απαιτεί η εργασία την οποία διεκδικείτε.
• Η γλωσσά σώματος να είναι συμβατή με αυτά
που λέτε .

Τι δεν πρέπει να κάνεις σε μια
συνέντευξη
•
•
•
•
•
•
•
•

Διακόπτετε τον συνομιλητή σας.
Να μιλάτε πολύ και χωρίς νόημα.
Να είστε τρομερά αισιόδοξος ή να περιαυτολογείτε
Να κάθεστε ανήσυχα
Να γίνεστε υπερβολικά φιλικοί
Να επαναλαμβάνετε ερωτήσεις
Να λέτε ψέματα για τα επιτεύγματα σας
Να καπνίσετε ή να μασάτε τσίχλα, ακόμα κι αν σας το
επιτρέψουν!
• Να γελάτε

• Καλή επιτυχία

