
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

 
(κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις) 

 
 
 
 

1. Ποιο είναι,  κατά τη γνώµη σας, το πρώτο στάδιο προετοιµασίας µας, 
στην προσπάθειά µας για αναζήτηση εργασίας? 
α) Σύνταξη του προσωπικού µας φακέλλου 
β) Ψώνια για τον ευπρεπισµό µας στην συνέντευξη που – ενδεχοµένως- 
θα κληθούµε να δώσουµε 
γ) άλλο 
 

2. Πόσες φορές ενηµερώνουµε το περιεχόµενο του φακέλου µας όταν 
χρειαστεί να αλλάξουµε εργασία στο διάστηµα µιάς πενταετίας? 
α) Μία 
β) Καµία 
γ) Όσες και οι µεταβολές στο διάστηµα των 5 ετών. 
 

 

3. Από ποιες πηγές ενηµερωνόµαστε για τις εξελίξεις στην αγορά   
εργασίας? 

           α) Από τον κοινωνικό µας περίγυρο 
           β) Από τις µικρές αγγελίες 
           γ) Από το ΙΚΑ 
           δ) Από τον ΟΑΕ∆ 
           ε) Από το Internet 
           ζ) Από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας 
           η) Τυχαία 

 
       4.   Κατά τη σύνταξη του Βιογραφικού µας χρησιµοποιούµε δικαιολογητικά 
           όπως: 

      α) Την Αστυνοµική µας Ταυτότητα 
      β) Εισιτήρια από ποδοσφαιρικούς αγώνες που παρακολουθήσαµε για να    
     πιστοποιήσουµε ένα από τα ενδιαφέροντα µας 

      γ) Βεβαιώσεις-∆ικαιολογητικά ή άλλα επίσηµα έγγραφα 
 
 

       5.  Ποιος από τους παρακάτω «δρόµους» είναι ο ενδεδειγµένος για να      
ενταχθεί ένας υποψήφιος στο εργασιακό δυναµικό? 
α)  I. Eαυτογνωσία   II. Συµφωνία ατοµικών χαρακτηριστικών µε το είδος           
της εργασίας   III.  ∆ιερεύνηση εργασιακού χώρου 

    β)  I. Eαυτογνωσία   II.  ∆ιερεύνηση εργασιακού χώρου  ΙII. Συµφωνία 
ατοµικών χαρακτηριστικών µε το είδος της εργασίας 

    γ) I. ∆ιερεύνηση εργασιακού χώρου ΙI. Συµφωνία ατοµικών   
χαρακτηριστικών µε το είδος της εργασίας   ΙΙI. Eαυτογνωσία   

  
 



6.   Το βιογραφικό µας σηµείωµα συνοδεύεται συνήθως από: 
      α) Συστατική επιστολή 
      β) Συνοδευτική επιστολή 
      γ) Από ένα µπουκέτο τριαντάφυλλα 
 
7. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει προετοιµασία του υποψηφίου        

εργαζοµένου πριν τη διαδικασία της συνέντευξης? 
      α) ΝΑΙ                                               β) ΟΧΙ 
      Αν ναι, που πρέπει να εστιάζεται? 
       Ι. Να πείσει ότι διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες-      

ικανότητες 
      ΙΙ.  Ότι έχει φιλοδοξίες & ενδιαφέρον για αποδοτική εργασία 
     ΙΙΙ. Ότι έχει περισσότερα προσόντα έναντι των υπολοίπων συναδέλφων 

του 
     ΙV. Και τα προηγούµενα στοιχεία-στόχους µαζί. 
 
 

 

 

                                                                          Ιωάννης Γ. Αναγνωστάκης 

                                                                                                  Μαθηµατικός/ΣυΕΠ 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


