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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 Ορισµός  «ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 διατύπωση και µεταβίβαση µιας είδησης, µηνύµατος, 

πληροφορίας, συνηθέστερα µε σύντοµη καταχώριση σε έντυπο
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 Γιατί  χρησιµοποιείται

 για να προκαλέσει την ανταπόκριση ενδιαφεροµένων (και στη 
συνέχεια να αξιολογηθούν οι πλέον κατάλληλοι)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Τίτλος θέσης

 Ρόλος και κύρια Καθήκοντα

 Προφίλ κατάλληλου υποψήφιου – Προδιαγραφές
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 Προφίλ κατάλληλου υποψήφιου – Προδιαγραφές

 Συνθήκες Απασχόλησης – Περιβάλλον Εργασίας

 Αµοιβές & Παροχές

 Προοπτική Εξέλιξης, Εκπαίδευση



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

 Λίγα λόγια για την εταιρία

 Τρόπος Επικοινωνίας υποψηφίων & Υποβολής cv

 GDPR – Συµµόρφωση στην Προστασία προσωπικών 
δεδοµένων
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δεδοµένων



ΛΑΘΗ & ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

στις Αγγελίες

 Γενικότητες, Αοριστίες

 Ασάφειες και Ποµπώδεις Αναφορές

 Αντιγραφή αγγελιών από ανταγωνισµό

 Θεωρείται µη εξειδικευµένη εργασία, οπότε 
συντάσσεται από τον οποιονδήποτε, πχ γραµµατέα
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

 Οργανωµένο τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού µε 

εξειδικευµένο Στέλεχος(η)

 ∆ηµιουργία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για κάθε θέση

 Ρόλος & Κύρια Καθήκοντα, Ευθύνες
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 Ρόλος & Κύρια Καθήκοντα, Ευθύνες

 Προφίλ κατάλληλου Υποψηφίου µε 

σύγχρονες δεξιότητες (σπουδές, εµπειρία, 

δεξιότητες, soft skills)

 Ιεραρχική Αναφορά Θέσης

 Προοπτική Εξέλιξης

 Αµοιβές & Παροχές θέσης

 Τοποθεσία Εργασίας, Εποχικότητα



ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 Ηλικία

 Φύλο

 Θρησκεία
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 Θρησκεία

 κλπ



∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑΣ

 Αναγνωρισµένες 

πλατφόρµες/ιστοσελίδες

 Social Media

 Εφηµερίδες
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

στην Αξιολόγηση Υποψηφίων

 Αρκετές φορές δεν είναι ξεκάθαρες οι 

προδιαγραφές, και οι απαιτούµενες 

γίνονται «Επιθυµητές»γίνονται «Επιθυµητές»
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Παραδείγµατα
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Παραδείγµατα
H ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε. αντιπροσωπεία της SIXT στην Ελλάδα ενδιαφέρεται να 

προσλάβει Οδηγό

για τον σταθμό της Ρόδου (στην πόλη της Ρόδου και στο αεροδρόμιο).

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για την
προετοιμασία, παράδοση και παραλαβή των αυτοκινήτων
παρέχοντας υπηρεσίας υψηλού επιπέδου σύμφωνα με τις
πολιτικές της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
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Απαιτούμενα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί η γνώση 
επιπλέον ξένων γλωσσών
Ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις



Παραδείγµατα
Ζητείται
Μηχανικός Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:
Έχει 3 έως 5 ετών εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων (ιδανικά 
βιομηχανικού προϊόντος)
Έχει πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού
Έχει καλή γνώση αγγλικών
Διαθέτει πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό και 
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
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προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διατήρηση του υπάρχοντος 
πελατολογίου, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την 
αξιολόγηση επιλογής
Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα διοίκησης απόδοσης
Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης



Παραδείγµατα

Πωλητής Καρτοκινητής – Αιγάλεω

Είσαι επικοινωνιακός και σου αρέσουν οι προκλήσεις;
Είσαι έτοιμος να μπεις στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας;
Το κατάστημα Vodafone στην περιοχή του Αιγάλεω ζητεί να καλύψει θέση 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης εξωτερικού πωλητή / πωλήτριας καρτοκινητής.

Ρόλος:
Προώθηση συνδέσεων καρτοκινητής τηλεφωνίας
Διερεύνηση αναγκών και προώθηση των κατάλληλων πακέτων που να 
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Διερεύνηση αναγκών και προώθηση των κατάλληλων πακέτων που να 
καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη

Προσόντα και δεξιότητες:
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

Οφέλη:
Σταθερός μισθός με πλήρη ασφάλιση
Bonus επίτευξης στόχων
Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα εξέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 Τι είδους µήνυµα/µηνύµατα επικοινωνεί 

η εταιρία µε τις πληροφορίες που 

καταγράφει σε µια αγγελίακαταγράφει σε µια αγγελία

 Τι είδους µηνύµατα «περνά» η εταιρία 

στους υποψήφιους µε τις πληροφορίες 

που παραλείπει
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 Η δηµοσίευση µιας αγγελίας για κάλυψη

θέσης είναι ΜΑΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προς πολλαπλούςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προς πολλαπλούς

αποδέκτες, και εµπεριέχει στοιχεία

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ του ονόµατος της για την

κάθε εταιρία
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για την προσοχή σας !!!


