Career Days 2021 @ LE MONDE Institute

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Τι συμβαίνει εάν παρακολουθήσω την παρουσίαση, αλλά δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε
συνέντευξη;
Εάν έχετε δηλώσει ότι θα συμμετέχετε στη συνέντευξη, τότε θα πρέπει να συμμετέχετε.
Ενημερώστε σχετικά τον συντονιστή του Γραφείο Σταδιοδρομίας για να σας τοποθετήσει στις
τελευταίες θέσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν πρώτοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τις
συγκεκριμένες θέσεις.
Τι συμβαίνει εάν επιθυμώ να συμμετέχω σε συνέντευξη, αλλά ο χρόνος δεν είναι επαρκής;
Εάν λόγω χρόνου δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλες οι αρχικά προγραμματισμένες συνεντεύξεις,
τότε ενδέχεται οι εκπρόσωποι της επιχείρησης να σας ειδοποιήσουν για νέα ημερομηνία και ώρα
συνέντευξης. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν κι επόμενα Career Days, όπως επίσης κι άλλες
ευκαιρίες εργασίας ή/και πρακτικής που θα κοινοποιούνται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και
τον σύνδεσμο https://www.lemonde.edu.gr/grafeio-karieras/theseis-ergasias/.
Λάβετε υπόψη σας ότι η Σχολή προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους για τις
παρουσιάσεις και τις συνεντεύξεις, καθορίζει κι ανακοινώνει το προσυμφωνημένο πρόγραμμα
της κάθε εκδήλωσης, όμως οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν τη διακριτική ευχέρεια να
τροποποιήσουν το πρόγραμμα βάσει των προσωπικών τους επιλογών και προτεραιοτήτων.
Πώς και πού θα αποστείλω το βιογραφικό μου;
Το βιογραφικό σας θα πρέπει να το αποστείλετε εντός της καθορισμένης ημερομηνίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου της επιχείρησης, όπως αυτά κοινοποιούνται στην
ανακοίνωση της κάθε εκδήλωσης.
Ποιος είναι υπεύθυνος διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων που περιέχονται στο
βιογραφικό μου;
Το βιογραφικό σας το αποστέλλετε εσείς οι ίδιοι στην επιχείρηση που σας ενδιαφέρει να έχετε
ευκαιρία συνέντευξης, με σκοπό μια μελλοντική επαγγελματική συνεργασία. Η Σχολή σ’αυτή τη
διαδικασία αποστολής προσωπικών δεδομένων δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή/ευθύνη.
Επιθυμώ να συμμετέχω σε συνέντευξη, αλλά δεν έχω αποστείλει το βιογραφικό μου.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να έχουν λάβει το βιογραφικό σας πριν τη διεξαγωγή
της συνέντευξης. Αν για κάποιο λόγο δεν το έχετε αποστείλει, τότε το πιθανότερο είναι ότι δεν θα
είναι δυνατή η συμμετοχή σας στη συνέντευξη.
Τι μπορώ να κάνω εάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης συμβεί κάτι που με ενοχλήσει ή
με προσβάλλει;
Θα πρέπει άμεσα να ενημερώσετε τη Διεύθυνση του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

Τι πρέπει να κάνω εάν κάποια από τις επιχειρήσεις μου προσφέρει και αποδεχτώ μια θέση
πρακτικής ή/και εργασίας;
Θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.
Εάν έχω περισσότερες από μια προτάσεις, πώς μπορώ να το διαχειριστώ;
Μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. Σε κάθε
περίπτωση, η απόφαση είναι προσωπική και δική σας και θα πρέπει να ληφθεί εντός των
χρονικών περιθωρίων που θα σας έχουν ορίσει οι επιχειρήσεις. Μόλις λάβετε την απόφαση σας
θα πρέπει να ενημερώσετε το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.
Λόγω της πανδημίας, αισθάνομαι ανασφάλεια σχετικά με τα τεχνικά μου εφόδια, θα
μπορέσω να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της πρακτικής ή/και εργασίας που θα μου προταθεί;
Φυσικά και θα μπορέσετε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στις υποχρεώσεις της πρακτικής ή/και
της εργασίας που θα σας ανατεθεί. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έμπειροι
και γνωρίζουν ποιοι είναι κατάλληλοι για κάθε θέση. Ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους της
φετινής χρονιάς, είστε με βεβαιότητα, οι καλύτερα καταρτισμένοι. Λάβετε υπόψη σας ότι η Σχολή
με την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, θα εφαρμόσει επιπρόσθετα ειδικό ενισχυτικό
πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων, με έμφαση στα εργαστήρια της κάθε ειδικότητας.

