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ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:

Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:

Καληµέρα σας, καθίστε, παρακαλώ.
Καληµέρα, ευχαριστώ.
Ονοµάζεστε;
Πέτρος Αθανασίου.
Πέτρος Αθανασίου… Α, µάλιστα. Και αυτό είναι το
βιογραφικό σας… Λοιπόν, όπως βλέπω, είστε
πτυχιούχος της Οικονοµικής Σχολής Αθηνών.
Μάλιστα. Έχω κάνει και ένα αντίστοιχο µάστερ
στην Αγγλία.
Πολύ ωραία. Και µάλιστα είστε αριστούχος και
υπότροφος του Πανεπιστηµίου Αθηνών…
Συγχαρητήρια!
Ευχαριστώ.
Τι ξένες γλώσσες γνωρίζετε;
Αγγλικά, γερµανικά και λίγα ισπανικά.
Πάρα πολύ καλά. Τα τυπικά προσόντα σας είναι
πολύ ικανοποιητικά. Το µόνο που σας λείπει είναι
η προϋπηρεσία. Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας
πριν λίγους µήνες, σωστά;
Σωστά. Όµως έχω πρόθεση να δουλέψω πολύ
σκληρά για να αναπληρώσω αυτή την έλλειψη, αν
βέβαια µου δώσετε την ευκαιρία…
Γιατί όχι; Εξάλλου, πάντα επιδιώκουµε να
προσλαµβάνουµε νέους, ενθουσιώδεις και ικανούς
επιστήµονες.
∆ηλαδή, υπάρχει ελπίδα να µε προσλάβετε;
Φυσικά. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα σας
ειδοποιήσουµε σε λίγες µέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ. Καλή σας µέρα.
Επίσης. Αντίο σας.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Υπεύθυνος-η-ο προσλήψεων (-η, -εις): το άτοµο που έχει την ευθύνη για την
ένταξη κάποιου στο προσωπικό µίας εταιρείας κλπ.
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Π.χ. Ο υπεύθυνος προσλήψεων είναι πολύ αυστηρός στην επιλογή των
εργαζόµενων του τµήµατος µάρκετινγκ.
•

Πτυχιούχος, -οι: ο κάτοχος πτυχίου, δηλαδή πιστοποιητικού σπουδών που
χορηγείται από ανώτερη ή ανώτατη σχολή σε όποιον ολοκλήρωσε τη φοίτησή του.
Π.χ. Πολλοί πτυχιούχοι σήµερα είναι άνεργοι.

•

Οικονοµική (-ός-ή-ό) Σχολή, -ές: πανεπιστήµιο που διδάσκει τα οικονοµικά
φαινόµενα και τους νόµους της παραγωγής, της κατανοµής και της κατανάλωσης
υλικών αγαθών και υπηρεσιών.
Π.χ. Οι σπουδαστές της Οικονοµικής Σχολής Αθηνών κάνουν συνήθως
µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία.

•

Αριστούχος-α-ο: αυτός που πήρε βαθµό «άριστα» στο πτυχίο ή τις εξετάσεις του.
Π.χ. Ασφαλώς και προτιµάµε οι εργαζόµενοί µας να είναι αριστούχοι, αλλά δεν είναι
αυτό το µοναδικό µας κριτήριο.

•

Υπότροφος, -οι: αυτός που σπουδάζει µε υποτροφία, δηλαδή κάποιος τρίτος,
ιδιώτης ή ίδρυµα, πληρώνει τα έξοδα για τη συντήρηση και τις σπουδές του.
Π.χ. Πολλοί υπότροφοι ελληνικών πανεπιστηµίων που έχουν σπουδάσει σε
αµερικανικά πανεπιστήµια, γίνονται συνεργάτες µας.

•

Προϋπηρεσία, -ες: η προηγούµενη υπηρεσία σε άλλη εργασία, σχετική µε αυτή
που ζητά ο υποψήφιος.
Π.χ. Για να εργαστεί κάποιος σε αυτή τη θέση, πρέπει να έχει προϋπηρεσία
τουλάχιστον δύο ετών.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
βιογραφικά, υπότροφος, αριστούχος, η προϋπηρεσία, οι υποψήφιοι
1.
2.
3.
4.

Παλιότερα, όταν κάποιος ήταν …………………………………… έβρισκε αµέσως δουλειά.
Πολλοί θεωρούν ότι …………………………………… είναι το ίδιο σηµαντική µε το πτυχίο.
…………………………………… να περνάνε µέσα ένας – ένας, παρακαλώ!
Έχω πολλά …………………………………… στο γραφείο µου, αλλά λίγα είναι αυτά που
έχω ξεχωρίσει.
5. ∆εν σπουδάζει εδώ ο γιος µου, είναι …………………………………… στη Νοµική Σχολή
του Βερολίνου.
2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

τυπικά
υπεύθυνος
προσλαµβάνω
πτυχιούχος
µικρή

προσλήψεων
του Πολυτεχνείου
υπαλλήλους
προϋπηρεσία
προσόντα
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Ικανοποιητικά: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ικανοποιητικός-ή-ό)
Π.χ. Τα ποσοστά των πωλήσεων, σε σχέση µε αυτά του προηγούµενου έτους, δεν
είναι καθόλου ικανοποιητικά.
Κλίση:
ικανοποιητικός
ικανοποιητικού
ικανοποιητικό
ικανοποιητικέ

ικανοποιητική
ικανοποιητικής
ικανοποιητική
ικανοποιητική

ικανοποιητικό
ικανοποιητικού
ικανοποιητικό
ικανοποιητικό

ικανοποιητικοί
ικανοποιητικών
ικανοποιητικούς
ικανοποιητικοί

ικανοποιητικές
ικανοποιητικών
ικανοποιητικές
ικανοποιητικές

ικανοποιητικά
ικανοποιητικών
ικανοποιητικά
ικανοποιητικά

Έχω πρόθεση: α. έχω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (έχω)
Αρχικοί χρόνοι: έχω, είχα, θα έχω
β. πρόθεση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
πρόθεση, -ης/-εως)
Κλίση:
η πρόθεση
της πρόθεσης
την πρόθεση
πρόθεση

οι προθέσεις
των προθέσεων
τις προθέσεις
προθέσεις

Π.χ. Ξέρω ότι είµαι άπειρος, γι’ αυτό δεν έχω πρόθεση να σας ζητήσω παραπάνω
από το βασικό µισθό.
•

Να αναπληρώσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναπληρώνω)
Π.χ. Θα εργαστώ υπερωρίες για να αναπληρώσω τις ώρες που έλειψα τον
προηγούµενο µήνα.
Αρχικοί χρόνοι: αναπληρώνω, αναπλήρωνα, θα αναπληρώνω, θα αναπληρώσω,
αναπλήρωσα, έχω αναπληρώσει, είχα αναπληρώσει, θα έχω αναπληρώσει

•

Εξάλλου: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Καλύτερα που δεν µε προσέλαβαν τελικά. Εξάλλου, δε µε ενδιέφερε και πολύ
αυτή η θέση.

•

Επιδιώκουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιδιώκω)
Π.χ. ∆εν επιδιώκω να κάνω καρριέρα, αλλά να έχω µια καλή και σταθερή δουλειά.
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Αρχικοί χρόνοι: επιδιώκω, επιδίωκα, θα επιδιώκω, θα επιδιώξω, επιδίωξα, έχω
επιδιώξει, είχα επιδιώξει, θα έχω επιδιώξει
•

•

Ενθουσιώδεις: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ενθουσιώδης-ης-ες)
Π.χ. Όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά ήµουν πολύ ενθουσιώδης, αλλά µετά,
βλέποντας τις δυσκολίες, απογοητεύτηκα λίγο…
Κλίση:
ενθουσιώδης
ενθουσιώδους
ενθουσιώδη
ενθουσιώδη

ενθουσιώδης
ενθουσιώδους
ενθουσιώδη
ενθουσιώδης

ενθουσιώδες
ενθουσιώδους
ενθουσιώδες
ενθουσιώδες

ενθουσιώδεις
ενθουσιωδών
ενθουσιώδεις
ενθουσιώδεις

ενθουσιώδεις
ενθουσιωδών
ενθουσιώδεις
ενθουσιώδεις

ενθουσιώδη
ενθουσιωδών
ενθουσιώδη
ενθουσιώδη

Θα ειδοποιήσουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (ειδοποιώ)
Π.χ. ∆ε µε έχουν ειδοποιήσει ακόµα από την εταιρεία αν θα µε προσλάβουν ή όχι.
Αρχικοί χρόνοι: ειδοποιώ, ειδοποιούσα, θα ειδοποιώ, θα ειδοποιήσω, ειδοποίησα,
έχω ειδοποιήσει, είχα ειδοποιήσει, θα έχω ειδοποιήσει

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Το πτυχίο της Οικονοµικής Σχολής είναι ο µόνος τίτλος που έχει ο Πέτρος
Αθανασίου.
2. Ο υποψήφιος γνωρίζει καλά δύο ξένες γλώσσες.
3. Τα προσόντα του νέου εντυπωσιάζουν τον υπεύθυνο προσλήψεων.
4. Ο υπεύθυνος προσλήψεων δε θεωρεί σηµαντική την προϋπηρεσία.
5. Ο υπεύθυνος δεν αφήνει ελπίδες στον Πέτρο ότι θα προσληφθεί.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το επίρρηµα των παρακάτω επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

βιαστικός
απλός
βέβαιος
µακρύς
ασφαλής

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

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Πρέπει

α) ότι ο πελάτης δε µας εµπιστεύεται πια.

2. Λέγεται

β) να πληρώνεις µε µετρητά παρά µε πιστωτική κάρτα.

3. ∆εν είναι δυνατόν

γ) να έρθεις αµέσως εδώ!

4. Φαίνεται

δ) ότι έχασε όλα του τα χρήµατα στις επιχειρήσεις.

5. Συµφέρει περισσότερο ε) να µου είπε ψέµατα ο συνεργάτης µου.

3. Σηµειώστε µε ένα √ τα αποθετικά ρήµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

φαίνοµαι
εργάζοµαι
δένοµαι
σκέφτοµαι
εύχοµαι

6. κόβοµαι
7. αισθάνοµαι
8. σέβοµαι
9. έρχοµαι
10. δέχοµαι
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Όταν κάποιος επιθυµεί να εργαστεί σε
µία επιχείρηση, η πρώτη κίνησή του
είναι να στείλει ή να παραδώσει
αυτοπροσώπως το βιογραφικό του
σηµείωµα στον υπεύθυνο προσλήψεων
της επιχείρησης αυτής.
Το βιογραφικό σηµείωµα πρέπει να
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα στοιχεία
ταυτότητας του υποψηφίου, την
οικογενειακή του κατάσταση, τις
σπουδές του και την, τυχόν,
εργασιακή
εµπειρία,
που
έχει
αποκτήσει. Οι δύο τελευταίες είναι
σκόπιµο να περιγράφονται αναλυτικά,
δηλαδή ποιο ακριβώς ήταν το
περιεχόµενό τους, ποια χρονολογία
πραγµατοποιήθηκαν και ποια ήταν η
διάρκειά τους. Στις σπουδές να
περιλαµβάνεται και η γνώση ξένων
γλωσσών, εφόσον υπάρχει, και το
επίπεδο γνώσης αυτών.
Επίσης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναφέρει στο βιογραφικό του τα ευρύτερα
ενδιαφέροντά του, ώστε ο υποψήφιος εργοδότης του να εκτιµήσει την
προσωπικότητά του συνολικά.
Τέλος, είναι χρήσιµο να εσωκλείσει συστατικές επιστολές από τους καθηγητές, τους
προηγούµενους εργοδότες του κλπ., για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόσληψής του.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Στοιχεία (-ο, -α) ταυτότητας (-α, -ες): πληροφορίες για ένα πρόσωπο, όνοµα,
επώνυµο, πατρώνυµο κλπ., που το χαρακτηρίζουν και το ξεχωρίζουν από τα άλλα.
Π.χ. Τα στοιχεία ταυτότητας είναι το πρώτο πράγµα που γράφεται σε ένα
βιογραφικό.

•

Σπουδές (-ή, -ές): η συστηµατική και µεθοδική µελέτη µιας επιστήµης σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
Π.χ. Έχετε κάνει εξαιρετικές σπουδές, αλλά είστε πολύ νέος γι’ αυτή τη θέση.

•

Χρονολογία, -ες: το έτος και η ηµεροµηνία που συνέβη κάποιο γεγονός.
Π.χ. Ποια χρονολογία εργαζόσαστε ως διευθυντής προσωπικού στην «ΑΣΤΗΡ»;

•

Ενδιαφέροντα (-ον, -οντα): ασχολίες, δραστηριότητες που προτιµά ιδιαίτερα
κάποιος και τον ελκύουν.
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Π.χ. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι η µουσική και γενικά η τέχνη, είναι ανάµεσα
στα ενδιαφέροντά σας.
•

Εσωκλείω: κλείνω έγγραφο, χρήµατα κλπ. µέσα σε κάτι, σε φάκελο, δέµα κ.ά.
Π.χ. Στο φάκελο εσωκλείω και αντίγραφα των πτυχίων µου.

•

Εργοδότης, -ες: το πρόσωπο που προσλαµβάνει προσωπικό µε αµοιβή.
Π.χ. Η σχέση µου µε τον εργοδότη µου είναι τυπική και ψυχρή.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
συστατική επιστολή, χρονολογία, προσόντα, τις σπουδές, εργοδότες
1. Μην ξεχάσεις µαζί µε το βιογραφικό να στείλεις και ………………………… από τον
καθηγητή σου.
2. Χρειάζεται να περιγράψεις πολύ αναλυτικά ………………………… που έχεις κάνει.
3. ∆ε θυµάµαι ποια ακριβώς ………………………… έπιασα την πρώτη µου δουλειά.
4. Οι περισσότεροι ………………………… έχουν αυστηρά επαγγελµατική συµπεριφορά.
5. Είναι σηµαντικό να δείξεις στο βιογραφικό σου ότι έχεις και άλλα …………………………
εκτός από τις σπουδές σου.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

εσωκλείω
εργασιακή
στοιχεία
ευρύτερα
οικογενειακή

ενδιαφέροντα
εµπειρία
επιστολή
ταυτότητας
κατάσταση
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να παραδώσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου,
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παραδίνω)
Π.χ. ∆υστυχώς, το βιογραφικό σας είχε χαθεί, δεν το παραδώσατε ο ίδιος;

φωνής

Αρχικοί χρόνοι: παραδίδω, παρέδιδα, θα παραδίδω, θα παραδώσω, παρέδωσα, έχω
παραδώσει, είχα παραδώσει, θα έσω παραδώσει.
•

Αυτοπροσώπως: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Καλό είναι να παραδίνετε το βιογραφικό σας σηµείωµα αυτοπροσώπως, για να
έχουµε µία καλύτερη εικόνα σας.

•

Να περιλαµβάνει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιλαµβάνω)
Π.χ. Μα γιατί είναι ανάγκη το βιογραφικό να περιλαµβάνει και τα ενδιαφέροντά µου,
αφού είναι άσχετα µε τη δουλειά που ψάχνω;

•

Αρχικοί χρόνοι: περιλαµβάνω, περιελάµβανα, θα περιλαµβάνω, θα περιλάβω,
περιέλαβα, έχω περιλάβει, είχα περιλάβει, θα έχω περιλάβει
Είναι σκόπιµο: α. είναι: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού (είµαι)
Αρχικοί χρόνοι: είµαι, ήµουν θα είµαι
β. σκόπιµο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(σκόπιµος-η-ο)
Κλίση:
σκόπιµος
σκόπιµου
σκόπιµο
σκόπιµε

σκόπιµη
σκόπιµης
σκόπιµη
σκόπιµη

σκόπιµο
σκόπιµου
σκόπιµο
σκόπιµο

σκόπιµοι
σκόπιµων
σκόπιµους
σκόπιµοι

σκόπιµες
σκόπιµων
σκόπιµες
σκόπιµες

σκόπιµα
σκόπιµων
σκόπιµα
σκόπιµα

Π.χ. Είναι σκόπιµο, εάν έχεις, να εσωκλείσεις και µερικές συστατικές επιστολές στο
βιογραφικό σου σηµείωµα.
•

Αναλυτικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Πείτε µου, αναλυτικά, σας παρακαλώ: πού έχετε εργαστεί, σε ποια θέση, σε
ποια εταιρεία και για πόσο χρόνο.

•

Περιεχόµενο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(το περιεχόµενο, -ου)
Π.χ. Το περιεχόµενο των σπουδών σας δεν είναι και πολύ σχετικό µε τη θέση που
ζητάτε.
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Κλίση:
το περιεχόµενο
του περιεχοµένου
το περιεχόµενο
περιεχόµενο
•

τα περιεχόµενα
των περιεχοµένων
τα περιεχόµενα
περιεχόµενα

Πραγµατοποιήθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (πραγµατοποιούµαι)
Π.χ. Νοιώθω ότι αν εργαστώ σε αυτή την εταιρεία, τα επαγγελµατικά µου όνειρα θα
πραγµατοποιηθούν.
Αρχικοί χρόνοι: πραγµατοποιούµαι, πραγµατοποιούµουν, θα πραγµατοποιούµαι, θα
πραγµατοποιηθώ, πραγµατοποιήθηκα, έχω πραγµατοποιηθεί, είχα πραγµατοποιηθεί,
θα έχω πραγµατοποιηθεί

•

∆ιάρκεια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
διάρκεια, -ας)
Π.χ. Η διάρκεια των σπουδών µου ήταν µεγαλύτερη από το κανονικό γιατί
εργαζόµουν παράλληλα.
Κλίση:
η διάρκεια
της διάρκειας (διαρκείας)
την διάρκεια
διάρκεια

•

Εφόσον: σύνδεσµος χρονικός
Π.χ. Εφόσον αποφασίσουµε να σας προσλάβουµε, θα σας ειδοποιήσουµε µέσα στην
επόµενη εβδοµάδα.

•

Ευρύτερα: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής,
βαθµού συγκριτικού (ευρύτερος-η-ο)
Π.χ. Με αυτή τη θέση, ανοίγονται µπροστά σας ευρύτεροι επαγγελµατικοί
ορίζοντες.

•

Κλίση:
Ευρύτερος
ευρύτερου
ευρύτερο
ευρύτερε

ευρύτερη
ευρύτερης
ευρύτερη
ευρύτερη

ευρύτερο
ευρύτερου
ευρύτερο
ευρύτερο

ευρύτεροι
ευρύτερων
ευρύτερους
ευρύτεροι

ευρύτερες
ευρύτερων
ευρύτερες
ευρύτερες

ευρύτερα
ευρύτερων
ευρύτερα
ευρύτερα

Να εκτιµήσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (εκτιµώ)
Π.χ. Αυτό που εκτιµούµε πολύ στη δουλειά µας είναι η εργατικότητα και η
υπευθυνότητα.
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Αρχικοί χρόνοι: εκτιµώ, εκτιµούσα, θα εκτιµώ, θα εκτιµήσω, εκτίµησα, έχω
εκτιµήσει, είχα εκτιµήσει, θα έχω εκτιµήσει
•

Προσωπικότητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(η προσωπικότητα, -ας)
Π.χ. Ένας υποψήφιος, εκτός από τα προσόντα του, µπορεί να εντυπωσιάσει και µε
την προσωπικότητά του.
Κλίση:
η προσωπικότητα
της προσωπικότητας
την προσωπικότητα
προσωπικότητα

•

οι προσωπικότητες
των προσωπικοτήτων
τις προσωπικότητες
προσωπικότητες

Συνολικά: επίρρηµα ποσοτικό
Π.χ. Θα προσλάβουµε συνολικά πέντε υποψήφιους, δύο για το τµήµα εξαγωγών και
τρεις για το τµήµα µάρκετινγκ.

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Όποιος θέλει να εργαστεί, πρέπει να παραδίδει ο ίδιος το βιογραφικό του στον
υπεύθυνο της επιχείρησης.
2. ∆εν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται η προϋπηρεσία στο βιογραφικό.
3. Η αναφορά των ενδιαφερόντων στο βιογραφικό ολοκληρώνει το προφίλ του
υποψηφίου.
4. Αν κάποιος εσωκλείσει συστατικές επιστολές στο βιογραφικό του, σίγουρα θα
προσληφθεί.
5. Οι συστατικές επιστολές είναι γραµµένες από φίλους και γνωστούς του υποψηφίου.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Οι εργαζόµενοι ………………………… κάθε 1η του µήνα.
α) πληρώθηκαν
β) θα πληρωθούν

γ) πληρώνονται

2. Μεγάλες ποσότητες εµπορεύµατος ………………………… κάθε µήνα στην Ευρώπη.
α) εξάχθηκαν
β) εξάγονται
γ) έχουν εξαχθεί
3. Ο πρόεδρος της εταιρείας ………………………… συνέχεια από τους υφισταµένους του
για την πορεία των πραγµάτων.
α) ενηµερώνεται
β) ενηµερώθηκε
γ) θα ενηµερωθεί
4. Η ποιότητα των προϊόντων ………………………… σχεδόν καθηµερινά.
α) ελέγχεται
β) είχε ελεγχθεί
γ) θα ελεγχθεί
5. Οι διευθυντές ………………………… πάντα µε απόφαση του προέδρου.
α) θα έχουν προσληφθεί
β) προσλήφθηκαν
γ) προσλαµβάνονται

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
παρατατικού:
1. Η µέρα µας στην εταιρεία ………………………… (είναι) πάντα κουραστική.
2. Στις εννιά ………………………… (έχω) σχεδόν πάντα ένα µίνι-συµβούλιο µε τους
συνεργάτες µας.
3. Γύρω στις έντεκα ………………………… (ελέγχω) την αλληλογραφία µας µε τους
πελάτες του εξωτερικού.
4. Το µεσηµέρι όλοι µας ………………………… (ετοιµάζω) τις παραγγελίες της επόµενης
µέρας.
5. Μετά τις δύο ………………………… (ενηµερώνω) το διευθυντή µας για τα θέµατα της
ηµέρας.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Αυτός που πήρε το
πτυχίο του µε άριστα.
1
2. Αυτός που σπουδάζει
ενώ κάποιος τρίτος
πληρώνει τα έξοδά
του, ιδιώτης ή ίδρυµα.
Κάθετα:
2
1. Το επίρρηµα από το
επίθετο «ακριβής».
2. Αυτός
που
έχει
πρόθεση
να
πάρει
κάποια θέση.
3. Η συστηµατική µελέτη
µίας
επιστήµης
σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

2

1
3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Το έτος και η ηµεροµηνία που συνέβη κάποιο γεγονός.
2. Παρατατικός του «σπουδάζω» (α΄ ενικό πρόσωπο).
3. Το πρόσωπο που προσλαµβάνει προσωπικό µε αµοιβή.

Χ_________
Σ_______
Ε________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Χρειάζεται …………………… κάθε µέρα τόσους πολλούς υποψηφίους;
α) να εξετάσουµε
β) να εξετάζουµε
γ) να εξετάζαµε
2. Πρέπει …………………… τουλάχιστον δέκα ώρες την ηµέρα, αν τελικά προσληφθείς.
α) να δουλεύεις
β) να δουλέψεις
γ) να είχες δουλέψει
3. Είναι λογικό …………………… άγχος, όταν σου παίρνει συνέντευξη ο υπεύθυνος
προσλήψεων.
α) να είχαµε
β) να είχες
γ) να έχεις
4. ∆ε νοµίζω πως είναι ανάγκη …………………… ανθρώπους, που έχουν τόσο κακή
συµπεριφορά κι ας έχουν τόσα προσόντα.
α) να έχουµε προσλάβει β) να προσλαµβάναµε
γ) να προσλαµβάνουµε
5. ∆εν µπορώ …………………… σίγουρος ότι θα βρω δουλειά, όταν υπάρχει τέτοιος
ανταγωνισµός.
α) να νοιώθω
β) να ένοιωθα
γ) να ένοιωσα
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