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Επαγγελματική Εμπειρία
Επωνυμία Επιχείρησης

•

Θέση στην επιχείρηση (με bold)

Πόλη, Χώρα

•

Γράψε 2-3 από τις βασικές εργασίες (ή καθήκοντα) που εκτελούσες

Οκτώβριος 2018 – σήμερα

•

Επιπλέον μπορείς να συμπεριλάβεις κάποιο επίτευγμα, πχ κάτι το οποίο είχε
μετρήσιμο αποτέλεσμα (πχ βελτίωση της ταχύτητας στη γραμμή παραγωγής
κατά 10%)

Επωνυμία Επιχείρησης

•

Θέση στην επιχείρηση (με bold)

Πόλη, Χώρα

•

Ίδιες περιγραφές όπως πιο πάνω

Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος

•

Είναι χρήσιμο να προσθέτεις ή να αφαιρείς τα καθήκοντα ανάλογα με την

2018

εργασία στην οποία απευθύνεσαι.
•

Αν για παράδειγμα η θέση η εργασία για την οποία υποβάλλεις το βιογραφικό
αφορά πωλήσεις, εστίασε τα καθήκοντα που είχες σε προηγούμενες θέσεις
εργασίας που ήταν πιο κοντά στις πωλήσεις

Επωνυμία Επιχείρησης

•

Πρακτική

Πόλη, Χώρα

•

Η αναφορά σε πρακτική ή καλοκαιρινή εργασία είναι χρήσιμη για ανθρώπους

Μάρτιος 2015 – Αύγουστος 2015

που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας
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Εκπαίδευση
Σεπτέμβριος 2014 – Ιούνιος
2016

2010 – 2014

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
•

Διπλωματική: “Τίτλος διπλωματικής”

•

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

•

Άλλα επιτεύγματα ή εμπειρίες που αξίζει να αναφερθούν

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
•

Διπλωματική: “Τίτλος διπλωματικής”

•

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

•

Άλλα επιτεύγματα ή εμπειρίες που αξίζει να αναφερθούν

•

Ελληνικά

•

Αγγλικά: Άριστα: Michigan Certificate of Proficiency in English,

•

Οικονομικά – λογιστικά προγράμματα : …..

•

Χρονοπρογραμματισμός έργων: Primavera Enterprise PPM

•

Άλλα: MATLAB, Microsoft Office, WordPress

Δεξιότητες
Γλώσσες

Λογισμικό – Γνώσεις Η/Υ

Άλλα επιτεύγματα ή δεξιότητες
•

Πχ. ένα σεμινάριο ή ένα μάθημα εξ αποστάσεως σε πλατφόρμες εκπαίδευσης όπως το coursera

•

Κάτι άλλο σχετικό με τη θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεσαι

Επαγγελματική ιδιότητα μέλους
•

Μέλος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), από το 2014

Άλλες πληροφορίες
•

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
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