
Περιεχόμενα Βιογραφικοφ Σημειώματοσ 

Ατομικά 
Αναφζρετε ολόκλθρο το ονοματεπϊνυμό ςασ, και όλα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ: 
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υπθκοότθτα (εφόςον 
κάνετε αίτθςθ ςτο εξωτερικό). Εάν δεν ζχετε email δθμιουργιςτε ζνα από κάποια 
ιςτοςελίδα (gmail,yahoo κτλ). Επίςθσ δθλϊςτε θμερομθνία γζννθςθσ, οικογενειακι 
κατάςταςθ και τόπο γζννθςθσ. Οι άνδρεσ πρζπει επίςθσ να αναφζρουν εάν ζχουν 
ολοκλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία. 

Επαγγελματικόσ ςτόχοσ (Προαιρετικός). 
Η αναφορά αυτι είναι προαιρετικι, και ςφντομθ (1-2 ςειρζσ). Παρακζςτε τουσ 
προςωπικοφσ ςασ ςτόχουσ που επικυμείτε να επιτφχετε ςε ςυμφωνία με τθν κζςθ 
εργαςίασ για τθν οποία κάνετε αίτθςθ. Δθλϊςτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 
ςυνειςφζρετε ςτθν επιχείρθςθ. 

Επαγγελματική εμπειρία  
Η προχπθρεςία είναι απαραίτθτθ για τισ περιςςότερεσ κζςεισ. Αυτι είναι θ πιο 
δφςκολθ και περίπλοκθ ενότθτα του βιογραφικοφ ςασ. Δθλϊςτε αναλυτικά τουσ τίτλουσ 
των κζςεων εργαςίασ, τθν εταιρεία, τθν επιχείρθςθ ι το φορζα απαςχόλθςθσ, το χρόνο 
εργαςίασ ςασ και τθ δουλειά που κάνατε. 

Ξεκινιςτε από τθν πιο πρόςφατθ και/ι πιο ςθμαντικι κζςθ εργαςίασ ςασ. Εάν ζχετε 
μείνει αρκετό χρονικό διάςτθμα ςε μία κζςθ, αναφζρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 1999 - 
2001), εάν όμωσ ζχετε μία ςφντομθ εμπειρία αναφζρετε και τουσ μινεσ (π.χ. 2/2001 - 
5/2001). 

Περιγράψτε τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ που περιλάμβανε κάκε κζςθ εργαςίασ 
προκειμζνου να υπογραμμίςετε τισ ικανότθτεσ που διακζτετε. Επίςθσ, ςτθν ενότθτα 
αυτι μπορείτε να ςυμπεριλάβετε εκελοντικι εργαςία και πρακτικι άςκθςθ. 

Σπουδζσ και επιμόρφωςη 
Προβάλλετε όποια ειδικι εκπαίδευςθ ζχετε. Είτε είναι ακαδθμαϊκι είτε είναι εμπειρικι. 
Αναφζρετε ςεμινάρια που ζχετε παρακολουκιςει. Αναλυτικά ανεφζρετε: 

 Δευτεροβάκμιεσ Σπουδζσ, Βακμόσ Απολυτθρίου και τφποσ Λυκείου  
 Ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ (Σχολι, βακμόσ πτυχίου, μεταπτυχιακά κτλ) 
 Ξζνεσ γλϊςςεσ 
 Άλλεσ γνϊςεισ  
 Γνϊςεισ Η/Υ 
 Σεμινάρια επιμόρφωςθσ  

Μελζτεσ, άρθρα, ομιλίεσ, Δημοςιεφςεισ 

Σε περίπτωςθ που ζχετε πραγματοποιιςει κάτι από τα παραπάνω μθν ξεχάςετε να τα 
αναφζρετε. Αναγράψτε ςε ποιουσ φορείσ, με πια ιδιότθτα και πότε πραγματοποιιςατε 
κάτι από τα παραπάνω.  



Διακρίςεισ - Υποτροφίεσ 
Αναφζρετε τισ υποτροφίεσ ι άλλεσ διακρίςεισ που ςασ απονεμικθκαν, το φορζα και το 
λόγο τθσ διάκριςθσ. 

Προςωπικά ενδιαφζροντα (Προαιρετικά) 
Στο κομμάτι αυτό παρακζςτε παραδείγματα τθσ κακθμερινισ ςασ ηωισ που μποροφν 
να δείξουν τθν κοινωνικότθτα, ικανότθτα, δθμιουργικότθτα και ενδιαφζροντα που ςασ 
διακρίνουν. Εάν δεν ζχετε κάτι που μπορεί πραγματικά να βοθκιςει καλό είναι να μθν 
αναφζρεται τίποτα. 

Συςτάςεισ  
Οι ςυςτάςεισ από προθγοφμενουσ εργοδότεσ μποροφν να παίξουν πολφ ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν απόφαςθ ενόσ εργοδότθ να ςασ προςλάβει. Συγκεντρϊςτε τισ ςυςτάςεισ που 
ζχετε και μθν διςτάηετε να ηθτάτε να ςασ δϊςουν όταν φεφγετε από μια εργαςία. 
Ακόμα και εάν κάποιοσ εργοδότθσ αρνθκεί, προςπακιςτε να βρείτε από κάποιον άλλον 
ςε υψθλότερθ κζςθ από εςάσ που μπορεί να ςασ προμθκεφςει. 

Διάφορα (προαιρετικό) 
Εδϊ μπορείτε να αναφζρετε διάφορεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ που δεν ταιριάηουν ςτα 
προθγοφμενα. Πχ. αναφζρετε εάν κατά τισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ ςασ ταξιδεφατε 
ςυχνά (κυρίωσ ςτο εξωτερικό) και εάν είςτε διακζςιμοι να το επαναλάβετε. Εάν 
κατζχετε δίπλωμα οδιγθςθσ (εάν θ κζςθ το απαιτεί). Δϊςτε ςτοιχεία επικοινωνίασ 
προθγοφμενων εργοδοτϊν ςασ από όπου μπορεί κάποιοσ να επικοινωνιςει και να 
ηθτιςει πλθροφορίεσ για εςάσ (με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ βζβαια, και εφόςον ςασ 
ςυμφζρει). 

Τι να μην ςυμπεριλάβετε 

 μθν χρθςιμοποιείται ριματα, αντωνυμίεσ, αρκτικόλεξα 
 προςοχι ςε ορκογραφικά και ςυντακτικά λάκθ 
 μθν βάηετε καλλιτεχνιματα και διακοςμθτικά ςτο χαρτί 
 μθν περιλαμβάνετε φωτογραφία (εκτόσ αν ηθτείται) ι υπογραφι  
 Αποφφγετε τα πολλά ςθμεία ςτίξθσ και τα άρκρα  

Τζλοσ εάν υπάρχει θ δυνατότθτα, παραδϊςτε το βιογραφικό ςασ προςωπικά και 
επιδιϊξτε ζςτω και μια μικρι ςυνάντθςθ με τον μελλοντικό εργοδότθ ςασ. 


