ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο επικοινωνίας. Μέσω αυτού
προσπαθείς με προσεκτικό, αποσταγματικό και καλογραμμένο τρόπο να μεταδώσεις στον
παραλήπτη του κατ’ αρχή μια ελκυστική εικόνα του εαυτού σου κυρίως για:








Τα προσωπικά σου δεδομένα
Τις σπουδές σου
Τα φυσικά σου χαρίσματα
Τις επιδεξιότητές σου
Τις εργασιακές σου εμπειρίες
Τα επιτεύγματά σου
Τα ενδιαφέροντά σου

Γνωρίζοντας ότι μαζί με το δικό σου Βιογραφικό θα υποβληθούν ταυτόχρονα από πολλούς
ενδιαφερομένους και άλλα Βιογραφικά Σημειώματα, ο πρωταρχικός σου στόχος είναι να πείσεις
τον παραλήπτη του ότι εσύ, σε συγκριτική βάση, πρέπει να καταχωρηθείς στην αρχική κατάσταση
επίλεκτων υποψηφίων.
Πιο πρακτικά, το Βιογραφικό σου πρέπει να παρακινήσει τον παραλήπτη του να σε καλέσει με
σκοπό να αντλήσει με το δικό του έντεχνο τρόπο αφενός μεν περισσότερες πληροφορίες για την
υποψηφιότητά σου, αφετέρου δε να εντοπίσει τις ποιοτικές ιδιαιτερότητές σου που θα τον
πείσουν για την τελική επιλογή σου.
Σίγουρα η ετοιμασία του Βιογραφικού σου απαιτεί χρόνο και προσπάθειες. Για το λόγο αυτό θα
το γράψεις και θα το ξαναγράψεις αρκετές φορές πριν το παραδώσεις ή το ταχυδρομήσεις.
τέλος, παρακαλείσαι να δώσεις προσοχή και στα εξής σημεία:





Ο λογότυπος που θα επιλέξεις πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλο το κείμενο. Η πολυχρωμία
κατεβάζει το επίπεδο το Βιογραφικού σου και προδιαθέτει αρνητικά τον αναγνώστη.
Η γλώσσα του κειμένου να είναι απλή, δυναμική, λιτή, χωρίς λάθη ορθογραφικά, γραμματικά
ή συντακτικά.
Μην αφήσεις τυχόν έλλειψη επαγγελματικής ή έμμισθης εμπειρίας να σε επηρεάσει. Αντ’
αυτής, να αναφέρεις εμπειρίες σου σε διάφορες άμισθες απασχολήσεις ή έργα και
οπωσδήποτε τυχόν διακρίσεις ή επιτεύγματα.
Οι εργασιακές εμπειρίες και σπουδές σου να αναφέρονται κατά χρονολογική σειρά,
ξεκινώντας από τις πλέον πρόσφατες καταλήγοντας στις παλαιότερες.

ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Έντυπο IV: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL:
ΕΚΚΛΗΣΙΑ:
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - επίπεδο

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤA

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ (Τίτλοι Σπουδών κ.λπ.)
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