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Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Συναντήσεων / Εργαστηρίων με θέμα: «Φτιάξε το δικό σου
Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα»
1. Το Πρόγραμμα Europass και τα πέντε του έγγραφα (10΄)
2. Γνωριμία με την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass (ΕΚΕ) Κύπρου (10΄)
i. Σύντομη περιήγηση στις βασικές ενότητες της ιστοσελίδας με ιδιαίτερη αναφορά
στην ενότητα των Συνδέσεων (Ευκαιρίες Εργοδότησης) και του Βιογραφικού
Σημειώματος
ii. Αναφορά στη δυνατότητα εγγραφής χρήστη για προσθήκη συνδέσεων και
εκδηλώσεων
iii. Εγγραφή των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου
3. Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass (100΄)
i. Συμβουλές για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Βιογραφικού Σημειώματος
ii. Επεξήγηση του πώς λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή για τη συμπλήρωση του
Βιογραφικού Σημειώματος Europass (Συμπλήρωση των πεδίων, μετάβαση στις
ενότητες, αποθήκευση)
iii. Συμπλήρωση και αποθήκευση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass από τον
κάθε συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας τη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή
iv. Αποθήκευση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass στην ενότητα My Europass
Documents στην ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου
v. Συμβουλές για σύνταξη μιας Συνοδευτικής Επιστολής
Διάλειμμα (15΄)
4. Αναζήτηση θέσεων εργασίας (15΄)
i. Καταχώρηση του Βιογραφικού του υποψηφίου σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο όπως
(Eures, Διαδικτυακό Σύστημα του Τμήματος Εργασίας και Ιδιωτικές ιστοσελίδες).
Η αναφορά στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνει μέσα από την ενότητα των
Συνδέσεων (Ευκαιρίες Εργοδότησης) της ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου
Europass Κύπρου
ii. Αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας μέσω των Δημόσιων Υπηρεσιών
Απασχόλησης (ΔΥΑΚ) και ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως εργασίας και από
εφημερίδες
iii. Αξιοποίηση του χρόνου, μέχρι να βρει ο υποψήφιος την κατάλληλη θέση για
εργασία, με επιπλέον κατάρτιση/εκπαίδευση και απασχόληση σε άλλη θέση έως
ότου ανευρεθεί η κατάλληλη
5. Συνεντεύξεις Εργασίας (60΄)
i. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας
ii. Διεξαγωγή Δείγματος Συνέντευξης Εργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες και το
Σύμβουλο/Εκπαιδευτή
iii. Αναφορά στο σχετικό Ψηφιακό Υλικό (CD-Rom και e-Gnosis)
6. Συζήτηση – Επίλυση αποριών (15΄)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, Τ.Θ 20536, 1679 Λευκωσία
Τηλ.: (357) 22 806000, Φαξ: (357) 22 376872, E-mail: info@kepa.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.kepa.gov.cy/europass

