Career Days 2021 @ LE MONDE Institute
ΟΔΗΓΙΕΣ
Προετοιμασία πριν το Career Day @ LE MONDE Institute

 Αποστείλετε το βιογραφικό σας, το οποίο θα πρέπει να το έχετε επικαιροποιήσει, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα σας υποδειχθεί και εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας. Σημειώστε ότι πολλές επιχειρήσεις δύναται να μην δεχτούν υποψήφιο για
συνέντευξη αν δεν έχει αποστείλει το βιογραφικό του εντός της προκαθορισμένης
ημερομηνίας.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του zoom εγκατεστημένη στον υπολογιστή/
laptop σας.
 Μελετήστε την επιχείρηση στην οποία θα αιτηθείτε για συνέντευξη, ώστε να μπορείτε να
αναπτύξετε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το πώς εσείς μπορείτε να
προσφέρετε στην επιχείρηση, καθώς επίσης και γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση
αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα ανάμεσα στις επιλογές σας.
 Σκεφτείτε τις πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείτε και προετοιμάστε τις κατάλληλες
απαντήσεις.
 Φροντίστε ώστε το σημείο στο οποίο έχετε τον υπολογιστή/laptop να σας προσφέρει
καλό φωτισμό και το πλάνο στο οποίο η κάμερα σάς καταγράφει, να αναδεικνύει το
πρόσωπο σας και τον περιβάλλοντα χώρο που πρέπει να είναι καθαρός και όμορφα
οργανωμένος. Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής συνέντευξης,

ο εκπρόσωπος της

επιχείρησης θα πρέπει να σας βλέπει καθαρά σε ένα οργανωμένο περιβάλλον.
 Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, επιβεβαιώστε ότι το πλάνο σας στο σημείο που
βρίσκεται ο υπολογιστής/ laptop σας είναι καλό (zoom etiquette – camera on). Να έχετε
εκτυπωμένο το βιογραφικό σας, καθώς κι ένα τετράδιο - στυλό για σημειώσεις και ένα
ποτήρι νερό. Φροντίστε να έχετε όλα όσα χρειάζεστε δίπλα σας, ώστε να μην χρειαστεί
να μετακινηθείτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια του Career Day @ LE MONDE Institute

 Η εμφάνιση σας θα πρέπει να είναι επαγγελματική.
Για τις κυρίες:
o

Ξενοδοχειακές ή/και Τουριστικές ειδικότητες συστήνουμε σκούρο σακάκι,
πουκάμισο.

o

Μαγειρική ή/και Ζαχαροπλαστική, προτιμήστε την μπλούζα μαγειρικής σας,
που θα πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη. Τα μαλλιά σας να είναι
πιασμένα με τρόπο που να αναδεικνύουν το πρόσωπο σας αλλά και να
προσομοιάζει στο χτένισμα που θα είχατε στο εργαστήριο.

o

Μαλλιά, βάψιμο, manicure που να αρμόζουν σε επαγγελματική εκδήλωση.

Για τους κυρίους:
o

Ξενοδοχειακές ή/και Τουριστικές ειδικότητες συστήνουμε σκούρο σακάκι,
πουκάμισο, γραβάτα.

o

Μαγειρική ή/και Ζαχαροπλαστική, προτιμήστε την μπλούζα μαγειρικής σας,
που θα πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη. Αν τα μαλλιά σας είναι
μακριά, να είναι χτενισμένα / πιασμένα με τρόπο που να αναδεικνύουν το
πρόσωπο σας αλλά και να προσομοιάζει στο χτένισμα που θα είχατε στο
εργαστήριο. Αν έχετε μούσι, μουστάκι ή γενειάδα, φροντίστε να είναι
ιδιαίτερα περιποιημένη και να δίνει αίσθηση καθαριότητας.

Για κυρίες και κυρίους:
o

Τα χέρια σας και τα νύχια σας θα πρέπει να είναι καθαρά και περιποιημένα.

o

Κοσμήματα δεν είναι επιθυμητά κι αν προτιμηθούν, να είναι διακριτικά και
τα απολύτως απαραίτητα.

o

Τατουάζ / πίρσινγκ:

πολλές επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένο κώδικα

αμφίεσης που δεν επιτρέπει ορατά τατουάζ / πίρσινγκ κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Αν έχετε τατουάζ/πίρσινγκ, θα ήταν χρήσιμο να μεριμνήσετε για
την απόκρυψη τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Εάν ερωτηθείτε
σχετικά, θα πρέπει να δώσετε ειλικρινή απάντηση, καθώς μπορεί να
αντιβαίνει στον κώδικα αμφίεσης της συγκεκριμένης επιχείρησης.


Φροντίστε να έχετε όλα τα απαραίτητα κοντά σας, ώστε να μην χρειαστεί να
σηκωθείτε αφήνοντας το πλάνο σας «άδειο».



Έχετε κοντά σας τις σημειώσεις σας, ώστε να μπορείτε να βοηθηθείτε σε περίπτωση
που το χρειαστείτε.



Να είστε ευγενικοί, ειλικρινείς και να χαρείτε τη συμμετοχή σας.

