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Αναζήτηση εργασίας στο διαδίκτυο 

Ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας: 

 www.skywalker.gr 

 www.e-dimosio.gr 

 www.walker.gr 

 www.kariera.gr 

 www.proson.gr 

 www.careerjet.gr 

 

http://www.skywalker.gr/
http://www.e-dimosio.gr/
http://www.e-dimosio.gr/
http://www.e-dimosio.gr/
http://www.walker.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.proson.gr/
http://www.careerjet.gr/


Αναζήτηση εργασίας στο διαδίκτυο 

Ιστοσελίδες οργανισμών αναζήτησης εργασίας: 

 www.oaed.gr 

 www.asep.gr 

 www.eoppep.gr 

 

 

http://www.oaed.gr/
http://www.asep.gr/
http://www.eoppep.gr/


Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα 

 

 Στις προηγούμενες σελίδες 

 Σε σελίδες εταιριών  

 Σε σελίδες ΚΕΚ 

 

 

 Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ 

 Σύνδεση με εταιρίες και οργανισμούς 

 Σύνδεση με γκρουπ       

 



Θετική Σκέψη 

«Όταν σκέφτομαι πώς θα βρω εργασία, αγχώνομαι 
τόσο πολύ, που νιώθω ότι δεν πρόκειται να τα 
καταφέρω.» 

 

«Η εύρεση εργασίας με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί 
είμαι ένα υπεύθυνο άτομο και ενδιαφέρομαι για 
το μέλλον μου.» 



Θετική Σκέψη 

 Ο μετασχηματισμός της ιδέας της αποτυχίας στην 
ιδέα της επιτυχίας, μας δίνει τη δυνατότητα να 
σκεφτόμαστε πιο θετικά για τις ικανότητές μας και 
μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις απογοητεύσεις και τα 
αρνητικά γεγονότα με αποτελεσματικό τρόπο.  



Θετική Σκέψη 

«Οι πιθανότητες να βρω δουλειά είναι ελάχιστες, 
επομένως ποιός ο λόγος να προσπαθήσω;» 

 

«Γνωρίζω ότι η εύρεση εργασίας σήμερα χρειάζεται 
αρκετή προετοιμασία και έρευνα, γι’ αυτό θα 
προσπαθήσω να προετοιμαστώ όσο καλύτερα 
μπορώ.» 



Θετική Σκέψη 

«Οι γονείς μου με πιέζουν να βρω δουλειά και με 
αγχώνουν περισσότερο.» 

 

«Αναγνωρίζω ότι οι γονείς μου ενδιαφέρονται για 
την εξέλιξή μου και λαμβάνω υπόψη μου την 
άποψή τους.» 



Θετική Σκέψη 

«Δεν είμαι τόσο καλός/ή για να με επιλέξουν για τη 
θέση του ηλεκτρονικού από την εταιρία.» 

 

«Οι υποψήφιοι για τη θέση του ηλεκτρονικού στην 
εταιρία μπορεί να είναι αρκετοί, αλλά εγώ 
διαθέτω τις συγκεκριμένες χ ικανότητες που θα 
μετρήσουν θετικά για την υποψηφιότητά μου.» 



Δεξιότητες Διεκδίκησης 

«Πραγματικά θα έπρεπε να έπρεπε να είχα 
τελειώσει την εργασία σήμερα.» 

 

«Θα  μπορούσα σήμερα να τελειώσω την εργασία, 
αλλά επέλεξα να ασχοληθώ με κάτι άλλο.» 

 

 Η φράση «θα έπρεπε» δημιουργεί ενοχές και 
υπονοεί ότι δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. 



Δεξιότητες Διεκδίκησης 

«Μακάρι να μην είχα κάνει το λάθος να μιλήσω για 
τα σχέδιά μου στον Χ.» 

«Από αυτό που έγινε σήμερα έμαθα ότι δεν με 
βοηθά να μιλάω για τα σχέδιά μου στον Χ, οπότε 
την επόμενη φορά δεν θα αναφερθώ αναλυτικά 
στο θέμα.» 

 Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και, επομένως, δεν έχει 
νόημα να παραπονιόμαστε για το παρελθόν. Είναι 
σημαντικό να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας.  



Δεξιότητες Διεκδίκησης 

«Θέλω να βρω εργασία, αλλά δεν μπορώ να 
αντιμετωπίσω τα εμπόδια.» 

 

«Θέλω να βρω εργασία και θα προσπαθήσω να 
αντιμετωπίσω τις καταστάσεις που θα με 
οδηγήσουν στο στόχο μου.» 

 

 Το δεν μπορώ υπονοεί ότι δεν έχω έλεγχο της 
ζωής μου, γεγονός που συνήθως δεν ισχύει για τα 
απλά πράγματα. 

 



Δεξιότητες Διεκδίκησης 

«Γιατί να συμφωνήσω να κάνω αυτή τη δουλειά; Δεν 
υπάρχει περίπτωση να πάει καλά.» 

 

«Η δουλειά αυτή είναι δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρω 
και θα μάθω πολλά από την εμπειρία.» 

 

 Όταν κάνουμε κάτι πιστεύοντας ότι δεν θα πάει καλά, 
αυξάνονται οι πιθανότητες να επαληθευτεί. Οι 
δυσκολίες μπορεί να είναι πρόκληση και όχι 
πρόβλημα.  





Διαχείριση Άγχους 

 Σκέψου από τη δική σου εμπειρία τρόπους που 
χρησιμοποίησες για να ξεπεράσεις το άγχος. 

 Γράψε σε ένα χαρτί τα οφέλη από τη χρήση των 
στρατηγικών που χρησιμοποίησες για να 
διαχειριστείς καταστάσεις που σου προκαλούσαν 
άγχος.  

 Συζήτησέ το με το ζευγάρι σου. 



Αγαπημένοι Ήρωες 

 Σκέψου την αγαπημένη σου ιστορία (ταινία, 
βιβλίο κλπ), ανακαλέστε στη μνήμη σας τον 
πρωταγωνιστή και περιγράψτε τον. 

 Γράψε σε ένα χαρτί ποιες ικανότητες και 
δεξιότητες τον βοήθησαν να αντιμετωπίζει 
πρακτικά ζητήματα. 

 Φτιάξε ένα σύνθημα εμπνευσμένο από τον ήρωα 
για δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν στην 
επαγγελματική σου ζωή. 



Πτυχές του εαυτού μου 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 

•Φτιάξε έναν κατάλογο με τα σημεία που θεωρείς ότι θα σε 
βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας και στη μελλοντική σου 
εργασία. 
•Φτιάξε και έναν δεύτερο κατάλογο με σημεία που θεωρείς 
ότι χρειάζονται βελτίωση ώστε να σε βοηθήσουν στην εύρεση 
εργασία και στη μελλοντική σου εργασία.  


