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Καληµέρα Κώστα. Σε έπαιρνα τηλέφωνο στο κινητό και δεν το
σήκωνες.
Συγγνώµη, Ελένη, αλλά είµαι πολύ απασχοληµένος. Ετοιµάζω το
βιογραφικό µου για να κάνω αίτηση για καινούργια δουλειά.
Χθες βράδυ δούλευα δύο ώρες πάνω σ’ αυτό.
Μπράβο Κώστα! Τώρα που αποφοίτησες από το Πανεπιστήµιο
και ολοκλήρωσες και το µεταπτυχιακό σου, έχεις πια όλα τα
τυπικά προσόντα για να αναζητήσεις µια καλή θέση
εργασίας.
Όσο καιρό εργαζόµουν ως σερβιτόρος στην καφετέρια, για να
βγάλω τα βασικά µου έξοδα και παράλληλα έκανα την
πρακτική µου στο γραφείο δεν είχα φανταστεί ότι η
αναζήτηση εργασίας είναι κάτι τόσο αγχωτικό.
Η πρακτική σου πάντως θεωρείται εργασιακή εµπειρία. Και
είναι µάλιστα πάνω στην ειδικότητά σου. Φαντάζοµαι πως δεν
ψάχνεις δουλειά σε καφετέρια πάλι!
Όχι βέβαια! Ψάχνω κάτι πάνω στην ειδικότητά µου στο
Οικονοµικό Τµήµα µιας εταιρείας. ∆υστυχώς οι περισσότερες
αγγελίες απευθύνονται σε απόφοιτους Πληροφορικής και όχι
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Αλλά καθώς διάβαζα τη Χρυσή
Ευκαιρία χτες, εντόπισα δύο αγγελίες από εταιρείες για θέσεις
εργασίας στον τοµέα µου.
Ωραία! Και πώς θα τους στείλεις το βιογραφικό σου; Με φαξ, µε
το ταχυδροµείο ή µε e-mail;
Θα το στείλω ταχυδροµικά και συστηµένο. Θα γράψω µια
συνηµµένη επιστολή εξηγώντας τους λόγους, για τους
οποίους θεωρώ τον εαυτό µου κατάλληλο για τη θέση και επίσης
θα εσωκλείσω και δύο συστατικές επιστολές.
Ποιος θα στις γράψει; Ο κ. Πέτρου, ο πρώην εργοδότης σου
στην πρακτική;
Ναι, τη µία αυτός και την άλλη ο καθηγητής µου στο
µεταπτυχιακό και επιβλέπων της διπλωµατικής µου, ο κ.
Ευθυµίου.
Καλή τύχη! Σπούδαζες τόσα χρόνια και σου αξίζει µια καλή
δουλειά!
Σ’ ευχαριστώ. Τα λέµε το απόγευµα.
Γεια. Καλή συνέχεια!
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Eιδικό Λεξιλόγιο
•

Βιογραφικό (-ός-ή-ό) (σηµείωµα, -µατα): κείµενο
στο
οποίο
έχουν
καταγραφεί τα προσωπικά στοιχεία κάποιου, οι σπουδές, οι δραστηριότητες και η
προϋπηρεσία του, χρησιµοποιείται για την πρόσληψή του σε εργασία, στην επιλογή
του από εκπαιδευτικό ίδρυµα κλπ.
Π.χ. Πρέπει να συντάξεις το βιογραφικό σου σηµείωµα για να το παρουσιάσεις στο
∆ιευθυντή Προσωπικού.

•

Κάνω αίτηση, -εις: κάνω γραπτή αναφορά προς κάποια υπηρεσία ή Αρχή µε την
οποία ζητώ κάτι.
Π.χ. Κάντε µία αίτηση προσλήψεως και παραδώστε την στον αρµόδιο υπάλληλο.

•

Αποφοιτώ / απόφοιτος-η-ο: ολοκληρώνω τη φοίτησή µου / αυτός που έχει
ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε κάποια βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Π.χ. Αποφοίτησε το 1997 από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Είναι απόφοιτος της
Θεολογικής Σχολής.

•

Μεταπτυχιακό (-ός-ή-ό): το δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες
γίνονται µετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου από τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό
ίδρυµα.
Π.χ. Έκανε το µεταπτυχιακό του στην Αµερική.

•

Τυπικός-ή-ό: α. αυτός που είναι σύµφωνος µε τους κοινωνικούς κανόνες / ο
συµβατικός.
Π.χ. Είναι πάντα πολύ τυπικός στη συµπεριφορά του.
β. αυτός που έχει σχέση µε επίσηµη πιστοποίηση.
Π.χ. Γνωρίζει από πρακτική εµπειρία τη δουλειά, αλλά δεν έχει τα τυπικά προσόντα.

•

Προσόν, -όντα: αναγκαίο εφόδιο (π.χ. πτυχίο, γνώσεις, ικανότητες, εµπειρία,
προϋπηρεσία) για να προσληφθεί κανείς σε κάποια θέση.
Π.χ. Για τη θέση αυτή απαιτούνται πολλά προσόντα.

•

Θέση, -εις εργασίας (-α, -ες): η εργασιακή απασχόληση σε συγκεκριµένο χώρο
(υπηρεσία, εταιρεία κλπ.).
Π.χ. Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα είναι περιορισµένες.

•

Εργάζοµαι ως: δουλεύω, υπηρετώ ως …
Π.χ. Εργάζοµαι ως πωλητής αυτοκινήτων.

•

Βασικά (-ός-ή-ό) έξοδα (-ο, -α): οι στοιχειώδεις δαπάνες, το εντελώς
απαραίτητο χρηµατικό ποσό, που ξοδεύει κανείς για να συντηρηθεί.
Π.χ. Ο µισθός µου, µόλις που αρκεί για τα βασικά µου έξοδα.

•

Πρακτική (-ός-ή-ό): δοκιµαστική εξάσκηση απόφοιτου σε εργασιακό χώρο για
απόκτηση πείρας.
Π.χ. Κάνω την πρακτική µου σε έναν διάσηµο δικηγόρο.

•

Αναζήτηση, -εις εργασίας (-α, -ες): η επίµονη προσπάθεια
επαγγέλµατος.
Π.χ. Η αναζήτηση εργασίας έχει γίνει πια πολύ δύσκολη υπόθεση.

εύρεσης
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•

Εργασιακή (-ός-ή-ό) εµπειρία, -ες: η γνώση που αποκτά το άτοµο κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός του.
Π.χ. Προτιµάµε να προσλαµβάνουµε άτοµα µε µεγάλη εργασιακή εµπειρία.

•

Ειδικότητα, -ες: το σύνολο των εξειδικευµένων γνώσεων που αποκτώνται σε
ορισµένο κλάδο.
Π.χ. Η ειδικότητά µου είναι µαιευτήρας – χειρουργός - γυναικολόγος.

•

Οικονοµικό (-ός-ή-ό) τµήµα, -µατα: ο κλάδος, ο τοµέας υπηρεσίας, εταιρείας
κλπ., που ασχολείται µε τα οικονοµικά θέµατα.
Π.χ. Υπάρχει µία ακόµα θέση εργασίας στο οικονοµικό τµήµα της εταιρείας.

•

Αγγελία, -ες: σύντοµες καταχωρίσεις στον Τύπο διαφηµιστικού, επαγγελµατικού
κλπ., περιεχοµένου.
Π.χ. Πολλοί νέοι βρίσκουν δουλειά από τις µικρές αγγελίες των εφηµερίδων.

•

Πληροφορική: η επιστήµη της αυτόµατης και ορθολογικής επεξεργασίας της
πληροφορίας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Π.χ. Η πληροφορική σήµερα έχει εισβάλει σε κάθε τοµέα της ζωής µας.

•

∆ιοίκηση, -εις επιχειρήσεων (-η, -εις): το σύνολο των τεχνικών διοίκησης,
οργάνωσης και διαχείρισης µιας εταιρείας.
Π.χ. Πολλές εταιρείες ζητούν προσωπικό µε γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων.

•

Φαξ: συσκευή τηλεοµοιοτυπίας, σύστηµα τηλεπικοινωνίας, που επιτρέπει την
αποστολή και την πανοµοιότυπη αναπαραγωγή γραπτού κειµένου µέσω της
κατάλληλης συσκευής.
Π.χ. Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας µε φαξ;

•

Ταχυδροµείο, -α: κρατική υπηρεσία υπεύθυνη για τη συγκέντρωση, µεταφορά και
διανοµή της αλληλογραφίας, δεµάτων ή επιταγών, έναντι αντιτίµου.
Π.χ. Οι επιστολές εξωτερικού αργούν να φτάσουν µε το Ταχυδροµείο.

•

Ε-mail: το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων µέσω
του διαδικτύου.
Π.χ. Οι νέοι προτιµούν να επικοινωνούν µέσω e-mail.

•

Συστηµένος-η-ο: δέµα ή επιστολή που πρέπει να παραδοθεί από τον ταχυδρόµο
στα χέρια του παραλήπτη.
Π.χ. Το έστειλα συστηµένο, για να είµαι σίγουρος ότι θα το λάβει.

•

Συνηµµένη (-ος-η-ο) επιστολή, -ές: γράµµα που συνάπτεται µαζί µε άλλα
σχετικά έγγραφα στον ίδιο φάκελο.
Π.χ. Την παραίτησή του συνόδευε και µια συνηµµένη επιστολή, όπου εξηγούσε
γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

•

Συστατική (-ός-ή-ό) επιστολή, -ές: το σηµείωµα µε το οποίο ο αποστολέας
συνιστά κάποιον στον παραλήπτη και εκφέρει τη γνώµη του για τα προσόντα και τις
ικανότητές του.
Π.χ. Μαζί µε το βιογραφικό µου επισυνάπτω µία επιστολή από τον προηγούµενο
εργοδότη µου.
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•

Επιβλέπων-ουσα-ον: αυτός που εποπτεύει µία εργασία και καθοδηγεί τη σωστή
εκτέλεσή της.
Π.χ. Ο επιβλέπων µηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή της οικοδοµής.

•

∆ιπλωµατική (-ός-ή-ό): η διπλωµατική εργασία, η πτυχιακή εργασία σε ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Π.χ. Η διπλωµατική µου εργασία ξεπερνά τις 100 σελίδες!

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
έξοδα, συστατική, αγγελία, µεταπτυχιακό, εργασιακή, αναζήτηση, προσόντα
1. Έχει αποφοιτήσει µε άριστα, αλλά δε βρίσκει δουλειά, γιατί δεν έχει
………………………… εµπειρία.
2. Η Μαρία δούλευε ως πωλήτρια όταν σπούδαζε, για να καλύψει τα βασικά της
………………………… .
3. Η ………………………… εργασίας είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και υποµονή στις µέρες
µας.
4. Πρέπει να ζητήσω µια ………………………… επιστολή από τον πρώην εργοδότη µου.
5. Ο Γιώργος δεν έχει µόνο ένα πτυχίο. Έχει κάνει και ………………………… στα
Οικονοµικά.
6. Είδα µια ………………………… στην εφηµερίδα που ζητάει κάποιον µε τα δικά µου
………………………… ακριβώς!
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

διοίκηση
πρώην
απόφοιτος
επιβλέπων
συνηµµένη

επιστολή
πανεπιστηµίου
επιχειρήσεων
εργοδότης
καθηγητής

Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Απασχοληµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακείµενου, φωνής παθητικής, συζυγίας β΄ (απασχολούµαι)
Π.χ. Είναι πολύ απασχοληµένη, δε µπορεί να σας µιλήσει
Κλίση:
απασχοληµένος
απασχοληµένου
απασχοληµένο
απασχοληµένε

απασχοληµένη
απασχοληµένης
απασχοληµένη
απασχοληµένη

απασχοληµένο
απασχοληµένου
απασχοληµένο
απασχοληµένο

απασχοληµένοι
απασχοληµένων
απασχοληµένους
απασχοληµένοι

απασχοληµένες
απασχοληµένων
απασχοληµένες
απασχοληµένες

απασχοληµένα
απασχοληµένων
απασχοληµένα
απασχοληµένα

Σερβιτόρος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο σερβιτόρος, -ου)
Π.χ. Η δουλειά του σερβιτόρου είναι πολύ κουραστική.
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οι σερβιτόροι
των σερβιτόρων
τους σερβιτόρους
σερβιτόροι

•

Παράλληλα: επίρρηµα χρονικό.
Π.χ. Μεγάλωνε τρία παιδιά και παράλληλα µελετούσε για το µεταπτυχιακό της.

•

Αγχωτικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(αγχωτικός-ή-ό)
Π.χ. Το επάγγελµα του δικηγόρου είναι πολύ αγχωτικό.
Κλίση:
αγχωτικός
αγχωτική
αγχωτικό
αγχωτικού
αγχωτικής
αγχωτικού
αγχωτικό
αγχωτική
αγχωτικό
αγχωτικέ
αγχωτική
αγχωτικό
αγχωτικοί
αγχωτικές
αγχωτικά
αγχωτικών
αγχωτικούς
αγχωτικοί

•

αγχωτικών
αγχωτικές
αγχωτικές

αγχωτικών
αγχωτικά
αγχωτικά

Θεωρείται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (θεωρούµαι)
Π.χ. Η εταιρεία µας θεωρείται από τις πιο πετυχηµένες στο χώρο της διαφήµισης.
Αρχικοί χρόνοι: θεωρούµαι, θεωρούµουν, θα θεωρούµαι, θα θεωρηθώ, θεωρήθηκα,
έχω θεωρηθεί, είχα θεωρηθεί, θα έχω θεωρηθεί

•

Απευθύνονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (απευθύνοµαι)
Π.χ. Το γράµµα απευθύνεται στο ∆ιευθυντή Πωλήσεων.
Αρχικοί χρόνοι: απευθύνοµαι, απευθυνόµουν, θα απευθύνοµαι, θα απευθυνθώ,
απευθύνθηκα, έχω απευθυνθεί, είχα απευθυνθεί, θα έχω απευθυνθεί

•

Εντόπισα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εντοπίζω)
Π.χ. Εντόπισε µια δόση ειρωνείας στα λόγια των συναδέλφων του.
Αρχικοί χρόνοι: εντοπίζω, εντόπιζα, θα εντοπίζω, θα εντοπίσω, εντόπισα, έχω
εντοπίσει, είχα εντοπίσει, θα έχω εντοπίσει

•

Πρώην: επίθετο άκλιτο.
Π.χ. Ο πρώην εργοδότης µου, µου είχε µεγάλη εκτίµηση.

•

Καλή τύχη! : α. καλή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (καλός-ή-ό)
Π.χ. Έχει πάντα καλή διάθεση.
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Κλίση:
καλός
καλού
καλό
καλέ

καλή
καλής
καλή
καλή

καλό
καλού
καλό
καλό

καλοί
καλών
καλούς
καλοί

καλές
καλών
καλές
καλές

καλά
καλών
καλά
καλά

β. τύχη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η τύχη, ης)
Π.χ. Λίγες φορές είχα τύχη στη ζωή µου.
Κλίση:
η τύχη
οι τύχες
της τύχης
των τυχών
την τύχη
τις τύχες
τύχη
τύχες
•

Αξίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αξίζω)
Π.χ. ∆εν αξίζει να στενοχωριέσαι για τέτοια µικροπράγµατα.

φωνής

ενεργητικής,

Αρχικοί χρόνοι: αξίζω, άξιζα
•

Καλή συνέχεια: α. καλή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (καλός-ή-ό)
Π.χ. ∆εν είναι πολύ καλή µαζί µου.
Κλίση:
καλός
καλού
καλό
καλέ

καλή
καλής
καλή
καλή

καλό
καλού
καλό
καλό

καλοί
καλών
καλούς
καλοί

καλές
καλών
καλές
καλές

καλά
καλών
καλά
καλά

β. συνέχεια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
συνέχεια, -ας)
Π.χ. ∆ε νοµίζω να υπάρξει συνέχεια στη φιλία.
Κλίση:
η συνέχεια
της συνέχειας
τη συνέχεια
συνέχεια

οι συνέχειες
των συνεχειών
τις συνέχειες
συνέχειες

31

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 14 - Προσλήψεις-Αγγελίες-Βιογραφικά

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Κώστας θέλει να δουλέψει ως σερβιτόρος.
Όταν δούλευε ως σερβιτόρος, έκανε και πρακτική.
Είναι απόφοιτος Πληροφορικής.
Θα στείλει το βιογραφικό του µε e-mail στις εταιρείες.
Η Μαρία πιστεύει ότι ο Κώστας δεν έχει τα προσόντα για να αναζητήσει µια καλή
δουλειά.
6. Ο επιβλέπων στο µεταπτυχιακό του θα του γράψει µία συστατική επιστολή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παρατατικός Ενεργητικής Φωνής

Ο Παρατατικός είναι παρελθοντικός χρόνος και εκφράζει κάτι που γινόταν στο παρελθόν
εξακολουθητικά ή µε επανάληψη.
Π.χ.
-Χθες το απόγευµα διάβαζα.
-Όταν µου τηλεφώνησες, έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση.
Είναι µονολεκτικός χρόνος και σχηµατίζεται από το θέµα του Ενεστώτα. Τα ρήµατα που
αρχίζουν από σύµφωνο παίρνουν µπροστά από το θέµα αύξηση, δηλαδή ένα ε ή πιο
σπάνια η, εφόσον έχουν λιγότερες από 3 συλλαβές.
Π.χ.

λύν-ω
παίζ-ω
πίν-ω
αλλά διαβάζ-ω

έ-λυν-α
έ-παιζ-α
έ-πιν-α
διάβαζ-α (χωρίς αύξηση)

Κατά την κλίση, εφόσον η αύξηση δεν τονίζεται, χάνεται.
Π.χ.

έλυνα
έλυνες
έλυνε
λύναµε
λύνατε
έλυναν

έφευγα
έφευγες
έφευγε
φεύγαµε
φεύγατε
έφευγαν

Παρατηρήσεις:
1. Όσα ρήµατα αρχίζουν από φωνήεν ή δίψηφο δεν παίρνουν αύξηση, αλλά το
κρατούν σε όλους τους χρόνους.
Εξαιρούνται τα: έχω – είχα, έρχοµαι – ήρθα, είµαι – ήµουν.
2. Μερικά σύνθετα ρήµατα µε α΄ συνθετικό επίρρηµα, όπως πολύ, πάρα, καλά, κακά
κλπ., παίρνουν εσωτερική αύξηση στην αρχή του β΄ συνθετικού.
Π.χ. δεν τον πολυ έ βλεπα, δεν πολυ ή ξερε, παρα ή θελε κλπ.
3. Εσωτερική αύξηση παίρνουν και µερικοί τύποι λόγιων ρηµάτων, σύνθετων µε
πρόθεση. Τα πιο συνηθισµένα είναι:
εκφράζω
εξ έ φραζα
εγκρίνω
εν έ κρινα
ενδιαφέρω
ενδι έ φερα
εµπνέω
εν έ πνεα
συµβαίνει
συν έ βαινε
επιτρέπω
επ έ τρεπα
4. Στους παρελθοντικούς χρόνους του ρήµατος υπάρχω τρέπεται το α σε η: υπήρχα.
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5. Η εσωτερική αύξηση διατηρείται,
µόνο όταν είναι τονισµένη:

-

εξέφραζα
εξέφραζες
εξέφραζε
εκφράζαµε
εκφράζατε
εκφράζανε (ή εξέφραζαν)

Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε τον παρατατικό των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

περιµένουν
δουλεύει
ξέρεις
θέλετε
πληρώνουµε

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
παρατατικού:
1. Ο Κώστας ………………………………… (ετοιµάζω) το νέο του βιογραφικό όλη µέρα.
2. Όταν ο πατέρας µου ………………………………… (πηγαίνω) στο χωριό του,
………………………………… (νιώθω) πολύ ήρεµος.
3. Είµαστε όλοι κουρασµένοι, γιατί χθες ………………………………… (ταξιδεύω) πολλές
ώρες.
4. Η Πόπη ………………………………… (δουλεύω) όλο το καλοκαίρι για να βγάλει τα
έξοδα των σπουδών της.
5. Στη Γ΄ Λυκείου ………………………………… (διαβάζω) πέντε ώρες την ηµέρα, γιατί
ήθελα να περάσω στο Πανεπιστήµιο.

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο:
Το διάστηµα που
1 (δούλεψε, δουλεύει, δούλευε) στην προηγούµενη
επιχείρηση
2 (αντιµετωπίζει, αντιµετώπισε, αντιµετώπιζε) προβλήµατα. Ο
∆ιευθυντής του
3 (µιλούσε, µίλησε, µιλάει) αρκετές φορές προσβλητικά
και δεν του
4 (πληρώνει, πλήρωσε, πλήρωνε) ποτέ τις υπερωρίες.
Επίσης, οι παλαιότεροι εργαζόµενοι δεν του
5 (προσφέρουν, προσέφεραν,
προσφέρουνε) καµία βοήθεια.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Med Euro διευθυντής πωλήσεων
Μισθός:
1800-2000 Ε το µήνα και ποσοστά
Τοποθεσία:
Παιανία, Αττικής
Ηλικία:
35-50
Προσόντα / Προϋποθέσεις:
- Γιατρός (ολοκλήρωση ειδικότητας επιθυµητή)
- Πτυχίο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή αντίστοιχο
-Πολύ καλό επίπεδο γνώσης τριών Ευρωπαϊκών Γλωσσών συµπεριλαµβανοµένης
της Αγγλικής.
Είστε φιλόδοξοι, ενεργητικοί και προσαρµοστικοί; Με βάση την Παιανία, Αττικής,
είµαστε µία ισχυρή Ελληνική εταιρεία κατασκευής ιατρικών οργάνων. Χρειαζόµαστε
κάποιον µε σηµαντική εµπειρία στην ιατρική ή φαρµακευτική βιοµηχανία, για να
διοικήσει το νέο µας Τµήµα Πωλήσεων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον
10 χρόνια εργασιακή εµπειρία στο χώρο της ιατρικής ή φαρµακευτικής βιοµηχανίας, από
τα οποία τα µισά στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Παρακαλώ στείλτε µας βιογραφικό σηµείωµα και συνηµµένη επιστολή στο
jobs@medeuro.gr
Βιογραφικό Σηµείωµα
Όνοµα: Παράσχου Ανδριανή
Ηµεροµηνία Γέννησης: 05/08/62
Εθνικότητα: Ελληνική
Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεµένη (1 παιδί)
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1987: Πτυχίο Φαρµακευτικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα
Φαρµακευτικής
1993: Μεταπτυχιακό δίπλωµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, London Institute of
Marketing
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1989 - 1991: Ιπποκράτειο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αθηνών - Ερευνήτρια
Επιστήµονας στο Τµήµα Φαρµακευτικής.
1991 - 1993: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες - Συµµετοχή σε πρόγραµµα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανάπτυξης Φαρµάκων. Συντονισµός έργων ανάµεσα σε
νοσοκοµεία και Ευρωπαϊκές Φαρµακευτικές Εταιρείες.
1993 - 1998: BDGS Pham. Λονδίνο, Αγγλία - Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για
την Αγγλία.
1998 - σήµερα: Ε-Pharm, Αθήνα - Υπεύθυνη πωλήσεων φαρµακευτικών προϊόντων
µέσω του διαδικτύου.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
- Αγγλικά (πολύ καλά)
- Ιταλικά (πολύ καλά)
- Γερµανικά (καλά)
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία- Αρχιτεκτονική- Ταξίδια
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Μισθός, -οί: η αµοιβή µισθωτής εργασίας.
Π.χ. Ποιος είναι ο κατώτατος µισθός σήµερα;

•

Προϋπόθεση, -εις: οτιδήποτε είναι απολύτως αναγκαίο για να συµβεί κάτι άλλο/
απαραίτητος όρος.
Π.χ. ∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις για να προσληφθεί.

•

Πτυχίο, -α: πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από ανώτερη ή ανώτατη
σχολή σε όποιον ολοκλήρωσε τη φοίτησή του.
Π.χ. Πήρε το πτυχίο της Νοµικής µέσα σε 4,5 χρόνια!

•

Επίπεδο, -α γνώσης (-η, -εις): ο βαθµός κατά τον οποίο κατέχει κάποιος
ορισµένες πληροφορίες/ γνώσεις.
Π.χ. Το επίπεδο γνώσης σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι µέτριο.

•

Ευρωπαϊκές (-ός-ή-ό) γλώσσες (-α, -ες): οι γλώσσες µέσω των οποίων
επικοινωνούν οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών κρατών.
Π.χ. Η γνώση κάποιων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι απαραίτητη για να βρει κανείς
µία καλή θέση εργασίας.

•

Ιατρικά (-ός-ή-ό) όργανα (-ο, -α): εργαλεία που χρησιµοποιούν οι γιατροί κατά
την άσκηση της επιστήµης τους.
Π.χ. Τα ιατρικά όργανα βοηθούν εξαιρετικά τους γιατρούς στο έργο τους.

•

Ιατρική (-ός-ή-ό) / φαρµακευτική (-ός-ή-ό) βιοµηχανία, -ες: συγκρότηµα
στο οποίο παράγονται ιατρικά ή φαρµακευτικά προϊόντα.
Π.χ. Απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για να εργαστεί κανείς σε µία ιατρική ή
φαρµακευτική βιοµηχανία.

•

Ηµεροµηνία, -ες γέννησης (-η, -εις): η ένδειξη της µέρας, του µήνα και του
έτους που γεννήθηκε κάποιος, η οποία ζητείται σε επίσηµα έγγραφα.
Π.χ. Στο βιογραφικό σηµείωµα αναγράφεται απαραίτητα η ηµεροµηνία γέννησης.

•

Εθνικότητα, -ες: ιδιότητα του µέλους ενός έθνους.
Π.χ. Τι εθνικότητας είναι;

•

Οικογενειακή (-ός-ή-ό) κατάσταση, -εις: οι βασικές πληροφορίες που δίνει
κάποιος για την οικογένειά του, οι οποίες ζητούνται σε επίσηµα έγγραφα.
Π.χ. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν στην αίτηση ποια είναι η οικογενειακή τους
κατάσταση.

•

Ακαδηµαϊκά (-ός-ή-ό) προσόντα (-όν, -όντα): ικανότητες / εφόδια σχετικά µε
την ανώτατη εκπαίδευση, τα οποία ζητούνται σε επίσηµα έγγραφα.
Π.χ. Τα ακαδηµαϊκά σας προσόντα δεν επαρκούν για να σας προσλάβουµε.

•

Ερευνητής, -τρια: πρόσωπο που µελετά κάτι µε τρόπο συστηµατικό.
Π.χ. Ερευνητής των Γραφών / των αρχαίων κειµένων.
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•

Επιστήµονας, -ες: α. πρόσωπο µε υψηλή κατάρτιση σε έναν επιστηµονικό κλάδο,
που ασχολείται συστηµατικά µε τη µελέτη και την έρευνα του αντικειµένου του.
Π.χ. Στο συνέδριο θα µιλήσουν πολλοί διακεκριµένοι επιστήµονες.
β. κάθε πτυχιούχος ανώτατης σχολής.
Π.χ. Πήρε το πτυχίο του. Τώρα πια είναι επιστήµονας.

•

Ευρωπαϊκή (-ός-ή-ό) Επιτροπή, -ές: εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποτελείται από επιτρόπους, προερχόµενους από όλα τα κράτη-µέλη και
έχει νοµοθετικές αρµοδιότητες.
Π.χ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει πρωτοβουλίες στον τοµέα της
νοµοθεσίας.

•

Ευρωπαϊκή (-ός-ή-ό) Κοινότητα, -ες: συνασπισµός κρατών της Ευρώπης µε
απώτερο στόχο τη συνένωση µεταξύ τους και την διαφύλαξη της ειρήνης και
ελευθερίας τους, η σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Π.χ. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνεργάζονται στον οικονοµικό και
πολιτικό τοµέα.

•

Συντονισµός, -οί: ρύθµιση ενεργειών, κινήσεων κλπ., για την επίτευξη ενός
στόχου.
Π.χ. Μόνο µε συντονισµό των προσπαθειών σας θα έχουµε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.

•

Έργο, -α: το αποτέλεσµα των πνευµατικών ή σωµατικών προσπαθειών, η εργασία.
Π.χ. Όλοι οι εργαζόµενοι της επιχείρησης παράγουν σηµαντικό έργο.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φαρµακευτική
ευρωπαϊκή
συντονισµός
ηµεροµηνία
οικογενειακή

κατάσταση
γέννησης
βιοµηχανία
έργου
κοινότητα

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
πτυχίου, ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπόθεση, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο
γνώσης
1. Για να προσληφθεί κάποιος στην εταιρεία µας πρέπει να διαθέτει …………………………
………………………… .
2. Το ………………………… της αγγλικής γλώσσας συνήθως απαιτείται να είναι ιδιαίτερα
υψηλό.
3. Η εργασιακή εµπειρία είναι απαραίτητη ………………………… για να βρει κάποιος
δουλειά.
4. Υποστηρίζεται ότι η ………………………… του υποψηφίου δε θα πρέπει να
αναγράφεται στο βιογραφικό του σηµείωµα.
5. Ο βαθµός του ………………………… σε µερικές επιχειρήσεις είναι σηµαντικός
παράγοντας πρόσληψης.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Τοποθεσία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
τοποθεσία, -ας)
Π.χ. Το σπίτι του βρίσκεται σε µία ερηµική τοποθεσία.
Κλίση:
η τοποθεσία
της τοποθεσίας
την τοποθεσία
τοποθεσία

•

οι τοποθεσίες
των τοποθεσιών
τις τοποθεσίες
τοποθεσίες

Ηλικία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
ηλικία, -ας)
Π.χ. Οι επιχειρήσεις προτιµούν να προσλαµβάνουν άτοµα ηλικίας 30 - 40 ετών.
Κλίση:
η ηλικία

οι ηλικίες
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των ηλικιών
τις ηλικίες
ηλικίες

Συµπεριλαµβανοµένης: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
γενικής,
χρόνου
παρακειµένου,
φωνής
παθητικής,
συζυγίας
α΄
(συµπεριλαµβάνοµαι)
Π.χ. Κοστίζει 32 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και Φ.Π.Α.
Κλίση:
συµπεριλαµβανόµενος
συµπεριλαµβανοµένου
συµπεριλαµβανόµενο
συµπεριλαµβανόµενε

συµπεριλαµβανόµενοι
συµπεριλαµβανοµένων
συµπεριλαµβανόµενους
συµπεριλαµβανόµενοι

συµπεριλαµβανόµενη
συµπεριλαµβανοµένης
συµπεριλαµβανόµενη
συµπεριλαµβανόµενη

συµπεριλαµβανόµενες
συµπεριλαµβανοµένων
συµπεριλαµβανόµενες
συµπεριλαµβανόµενες

συµπεριλαµβανόµενο
συµπεριλαµβανοµένου
συµπεριλαµβανόµενο
συµπεριλαµβανόµενο

συµπεριλαµβανόµενα
συµπεριλαµβανοµένων
συµπεριλαµβανόµενα
συµπεριλαµβανόµενα

Φιλόδοξοι: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού,
ονοµαστικής (φιλόδοξος-η-ο)
Π.χ. Είναι πολύ φιλόδοξος. Θέλει να ανέβει ψηλά και, µάλιστα, γρήγορα.
Κλίση:
φιλόδοξος
φιλόδοξου
φιλόδοξο
φιλόδοξε

φιλόδοξη
φιλόδοξης
φιλόδοξη
φιλόδοξη

φιλόδοξο
φιλόδοξου
φιλόδοξο
φιλόδοξο

φιλόδοξοι
φιλόδοξων
φιλόδοξους
φιλόδοξοι

φιλόδοξες
φιλόδοξων
φιλόδοξες
φιλόδοξες

φιλόδοξα
φιλόδοξων
φιλόδοξα
φιλόδοξα

πτώσης

Ενεργητικοί: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ενεργητικός-ή-ό)
Π.χ. Γι’ αυτή τη δουλειά χρειαζόµαστε δραστήριους κι ενεργητικούς ανθρώπους.
Κλίση:
ενεργητικός
ενεργητικού
ενεργητικό
ενεργητικέ

ενεργητική
ενεργητικής
ενεργητική
ενεργητική

ενεργητικό
ενεργητικού
ενεργητικό
ενεργητικό
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ενεργητικές
ενεργητικών
ενεργητικές
ενεργητικές

ενεργητικά
ενεργητικών
ενεργητικά
ενεργητικά

Προσαρµοστικοί: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµατικής (προσαρµοστικός-ή-ό)
Π.χ. Είναι άνθρωπος προσαρµοστικός σε κάθε είδους συνθήκες.
Κλίση:
προσαρµοστικός
προσαρµοστικού
προσαρµοστικό
προσαρµοστικέ

προσαρµοστική
προσαρµοστικής
προσαρµοστική
προσαρµοστική

προσαρµοστικό
προσαρµοστικού
προσαρµοστικό
προσαρµοστικό

προσαρµοστικοί
προσαρµοστικών
προσαρµοστικούς
προσαρµοστικοί

προσαρµοστικές
προσαρµοστικών
προσαρµοστικές
προσαρµοστικές

προσαρµοστικά
προσαρµοστικών
προσαρµοστικά
προσαρµοστικά

•

Τουλάχιστον: επίρρηµα ποσοτικό.
Π.χ. Θα µπορούσε τουλάχιστον να µου εξηγήσει τους λόγους της παραίτησής του.

•

Παντρεµένη: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (παντρεύοµαι)
Π.χ. Είναι παντρεµένη από τα 18 της χρόνια.

•

Κλίση:
παντρεµένος
παντρεµένου
παντρεµένο
παντρεµένε

παντρεµένη
παντρεµένης
παντρεµένη
παντρεµένη

παντρεµένο
παντρεµένου
παντρεµένο
παντρεµένο

παντρεµένοι
παντρεµένων
παντρεµένους
παντρεµένοι

παντρεµένες
παντρεµένων
παντρεµένες
παντρεµένες

παντρεµένα
παντρεµένων
παντρεµένα
παντρεµένα

Ενδιαφέροντα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το ενδιαφέρον, -οντος)
Π.χ. Είναι άνθρωπος µε πολλά ενδιαφέροντα.
Κλίση:
το ενδιαφέρον
του ενδιαφέροντος
το ενδιαφέρον
ενδιαφέρον

•

τα ενδιαφέροντα
των ενδιαφερόντων
τα ενδιαφέροντα
ενδιαφέροντα

Σύγχρονη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής.
(σύγχρονος-η-ο)
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Π.χ. Ασχολείται πολύ µε τη σύγχρονη ελληνική µουσική.
Κλίση:
σύγχρονος
σύγχρονη
σύγχρονο
σύγχρονου
σύγχρονης
σύγχρονου
σύγχρονο
σύγχρονη
σύγχρονο
σύγχρονε
σύγχρονη
σύγχρονο
σύγχρονοι
σύγχρονων
σύγχρονους
σύγχρονοι
•

σύγχρονες
σύγχρονων
σύγχρονες
σύγχρονες

σύγχρονα
σύγχρονων
σύγχρονα
σύγχρονα

Λογοτεχνία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
λογοτεχνία, -ας)
Π.χ. Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία θεωρείται αξεπέραστη.
Κλίση:
η λογοτεχνία
της λογοτεχνίας
την λογοτεχνία
λογοτεχνία

οι λογοτεχνίες
των λογοτεχνιών
τις λογοτεχνίες
λογοτεχνίες

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Η αγγελία απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας 25 ετών και άνω.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εργασιακή εµπειρία.
Μπορεί κανείς να απαντήσει στην αγγελία µε φαξ.
Η Παράσχου Ανδριανή δεν έχει µεταπτυχιακές σπουδές.
Η Παράσχου Ανδριανή έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στο εξωτερικό.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σηµασίες της γενικής
Συχνά, ουσιαστικά σε πτώση γενική προσδιορίζουν άλλα ουσιαστικά, που
βρίσκονται σε διαφορετική πτώση. Οι λέξεις που βρίσκονται σε πτώση γενική είναι
ετερόπτωτοι προσδιορισµοί και οι σηµασίες τους παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.

η γενική φανερώνει

ονοµασία γενικής

παραδείγµατα

1. τον κτήτορα

κτητική

Τα µάτια της Έλλης έλαµπαν.

2. την ιδιότητα

της ιδιότητας

Τους ακολουθούσαν πουλιά της
θάλασσας.

3. το περιεχόµενο

περιεχοµένου

Εργάζεται σε αποθήκη καπνού.

4. το σύνολο

διαιρετική

Αντέγραψε πέντε σελίδες του
βιβλίου.

5. την αιτία

της αιτίας

Τον τσάκισε η πίκρα του
χωρισµού.

6. το σκοπό

του σκοπού

Παράγγειλε τα ρούχα του
γάµου.

7.
το
υποκείµενο
της
ενέργειας, την οποία δηλώνει
το προσδιοριζόµενο

υποκειµενική

8. το
αντικείµενο
της
ενέργειας, την οποία δηλώνει
το προσδιοριζόµενο

αντικειµενική

Ακούγεται το σφύριγµα του
ανέµου.
(ο άνεµος σφυρίζει)

Οι στρατιώτες είναι οι φρουροί
της πατρίδας.
(οι στρατιώτες φρουρούν την
πατρίδα)
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Ασκήσεις
1. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις µε τη σωστή σηµασία της γενικής τους:

1. Το κλάµα του µωρού τους ξύπνησε όλους.

α) γενική διαιρετική

2. ∆ε θα κάνω πάνω από πέντε λεπτά της ώρας να έρθω.

β) γενική ιδιότητας

3. Η χαρά του ταξιδιού έδιωξε τη στενοχώρια µου.

γ) γενική υποκειµενική

4. Ο φόβος της τιµωρίας δεν τον εµπόδισε να παρανοµήσει.

δ) γενική αντικειµενική

5. Θέλω ν’ αγοράσω ένα µαντήλι λαιµού.

ε) γενική αιτίας

2. Σηµειώστε τις σωστές σηµασίες της γενικής:
1.
2.
3.
4.
5.

∆ουλεύει σε µία αποθήκη φαρµάκων.
∆εν είναι µεγαλύτερο από 10 εκατοστά του µέτρου.
Τα προβλήµατα υγείας του κόστισαν µία περιουσία.
Το διάβασµα των εξετάσεων τον κούρασε υπερβολικά.
∆ώσε µου τα παπούτσια του παιδιού.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. ∆ίπλωµα
1
2
που
1
αποκτά
κάποιος
µετά την
2
απόκτηση
του
3
πρώτου
πτυχίου.
2. Κείµενο
όπου
έχουν καταγραφεί τα προσωπικά στοιχεία κάποιου µε σκοπό την πρόσληψή του.
3. Το σύνολο των εξειδικευµένων γνώσεων που αποκτώνται σε ορισµένο κλάδο.
Κάθετα:
1. Παρατατικός του «µαζεύω».
2. Αυτός που έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε κάποια βαθµίδα της εκπαίδευσης.

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ρύθµιση ενεργειών για την επίτευξη ενός στόχου.
2. Παρατατικός του «εγκρίνω».
3. Το άτοµο που προσλαµβάνει προσωπικό έναντι αµοιβής.

Σ__________
Ε_______
Ε________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Τι ……………………… έχει;
α) εθνότητα
β) εθνικότητα
γ) εθνισµό
2. Ο Γιάννης ……………………… πάντα τις ασκήσεις του πιο γρήγορα απ’ όλους.
α) έλυνε
β) έχει λύσει
γ) έλυσε
3. Τι ……………………… παίρνει;
α) µισθό
β) µισθοδοσία
γ) µίσθωση
4. Θα στείλω την επιστολή ……………………… για να είµαι σίγουρος ότι θα φτάσει στα
χέρια του.
α) συστηµένη
β) συστατική
γ) συνηµµένη
5. Το κρασί είναι τριάντα ετών. (η γενική είναι ………………………)
α) γενική κτητική
β) γενική ιδιότητας
γ) γενική διαιρετική
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