
CURRICULUM VITAE  
Ενότητα 2 
Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το 
Βιογραφικό Σημείωμα 

 
1.What is it? Τι είναι αυτό 
 

2.Chronological example of a CV 
Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 
 

3.Steps to send your CV by email 
Βήμα με βήμα το Βιογραφικό μέσω email 

ACTIVITY: How to design your own CV 
Δραστηριότητα : Πως θα σχεδιάσεις το Βιογραφικό σου 



 
What is a CV? 
Τι είναι το Βιογραφικό 

 
 Presentation card Way to contact a company 

It can be:  

 Chronological  

 Functional  

 Mixed  
 Παρουσίαση,  τρόποι βιογραφικού για να 

επικοινωνήσετε με μια εταιρεία, μπορεί να 
είναι: 

  Χρονολογική 
  Λειτουργικές 
 Μεικτή 



 
Recommendations to make your own CV 
 Συστάσεις πως να φτιάξετε το δικό σας 
βιογραφικό  
  1. Short (2 sheets maximum) 

 2. Photo, if possible. 

 3. Short sentences, easy to read. 

 4. Ordered by sections. 

 5. Written with a computer. 

 6. Blank sheet with margins 
 1. Σύντομο (2 φύλλα κατ 'ανώτατο όριο) 
 2. Φωτογραφία, αν είναι δυνατόν. 
 3.  Σύντομες προτάσεις, εύκολο να διαβαστούν. 
 4. Κατάταξη κατά τμήματα. 
 5. Χρησιμοποιήστε εκεί που είναι δυνατό υπολογιστή. 
 6. Λευκά φύλλο με περιθώρια. 



 
Inverse chronological CV 
 Αντίστροφη χρονολογική CV 
 PERSONAL DATA 

 -Name and surname 

 -Complete address 

 -Telephone and mobile 

 -media 

 -Driver license and car 
availability 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
-Όνομα και Επίθετο 
-Πλήρης διεύθυνση 
-Τηλέφωνο και κινητό 
-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
- Άδεια οδηγού και την 
διαθεσιμότητα των αυτοκινήτων  

EDUCATION Courses carried out recently, finishing with the oldest ones. 
Εκπαιδεύσεις, ξεκίνα με τις πρόσφατες και τελείωσε με τις παλιότερες. 

LANGUAGES First those we control, and specifically what knowledge we 
have (medium, high, low, native) 
 ΓΛΩΣΣΕΣ Αρχικά ξεκινάμε με εκείνες που γνωρίζουμε, και συγκεκριμένα 
ποια γνώση  έχουμε (μέτρια, υψηλή, χαμηλή, μητρική) 
 



 
Inverse chronological CV 
 Αντίστροφη χρονολογική CV 

 COMPUTER KNOWLEDGE 
Programs we know how to use and 
level of competence (user level, 
programming…) 

Προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
 Προγράμματα που γνωρίζετε, 
πώς, τα χρησιμοποιείται και το 
επίπεδο γνώσης σας (επίπεδο 
χρήστη, τον προγραμματισμό) 

LABOUR EXPERIENCE 
 We will start with the most recent ones 
and finish with the oldest ones If we 
don’t have any experience we will 
include any type of activity carried out, 
internships… Of each experience we 
need: 
-Name of the company 
-Starting and finishing date 
-Company data referred to the type of 
activity 
-Tasks carried out 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Θα ξεκινήσουμε 
με τις πιο πρόσφατες και να τελειώσω 
με τις παλαιότερες. Αν δεν έχουμε καμία 
εμπειρία που θα περιλαμβάνει κάθε 
είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, 
πρακτική ... Για κάθε εμπειρία που 
χρειαζόμαστε: 
-όνομα της εταιρείας 
-Αρχική και τελευταία  ημερομηνία  
- Δεδομένα που αναφέρονται με το 
είδος της δραστηριότητας/ εργασίας 
-Στόχοι της εταιρίας 



Inverse chronological CV 
 Αντίστροφη χρονολογική CV 
 - INTERESTS 

 - Professional licenses (food handling license, pallet truck license…) 

 - Availability to travel 

 - Availability to immediate incorporation 

 - Volunteering 

 - Short description of oneself: dynamic, ability in team working… 

 

 - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

 - Επαγγελματικές άδειες (άδεια χειρισμού των τροφίμων, άδεια 
παλετοφόρο ...) 

 - Δυνατότητα ταξιδιών 

 - Διαθεσιμότητα για άμεση ενσωμάτωση 

 - εθελοντισμός 

 - Σύντομη περιγραφή του εαυτού μας: δυναμική, η ικανότητα στην 
ομάδα εργασίας ... 



Βήματα για να στείλετε το 
βιογραφικό σας μέσω e-mail 

 

 1.www.hotmail.com  

 2.Click “New”  

 3.Introduce addressee  

 4.Introduce subject. “CV…(name)”  

 5.Attach your CV: “Insert” > “Documents as attached  

 6.Introduce short description: who you are, Interest for the position, I attach my CV 
for further information… Farewell with a greeting and expressing gratitude.  

 

 1.www.hotmail.com 

 2 .Πατήστε "Νέα" 

 3. Καθιέρωση αποδέκτη 

 4. Εισάγετε το θέμα. "Βιογραφικό ... (ονομασία)" 

 5. Προσαρμόστε το βιογραφικό σας σημείωμα: "Εισαγωγή"> "Έγγραφα που 
επισυνάπτονται 

 6. Εισαγωγή σύντομη περιγραφή: ποιος είσαι, ενδιαφέρον για τη θέση, αποδίδω το 
βιογραφικό μου για περισσότερες πληροφορίες ... Αντίο με ένα χαιρετισμό και να 
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. 

 


