∆ε χρειάζεται να αναφέρεις τίτλο «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ» ΒΣ - ανέφερε το όνοµά σου µε
έντονη και ελάχιστα µεγαλύτερη γραµµατοσειρά

1 ή 2 το πολύ εκτυπωµένες σελίδες
A4 ή ηλεκτρονικό pdf αρχείο

Πέτρος Αντωνίου

Αναφέρεις επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας
όπου µπορούν να σε βρουν εύκολα

Ξεκίνα µε τον πιο πρόσφατο
τίτλο σπουδών σου και συνέχισε
µε τον παλαιότερο
Αναφέρεις τη διάρκεια - το είδος
πτυχίου – το τµήµα σπουδών – το
φορέα των σπουδών σου

Χρησιµοποίησε συγκεκριµένη γραµµατοσειρά
σε όλο το ΒΣ σου (Αrial, Tahoma, Verdana),
τουλάχιστον 11pt και 1,5 διάστιχο

Αγ. Ιωάννου 32, 11855, Αθήνα
τηλ. 2105294883, κιν. τηλ. 698524318
email: p.antoniou@yahoo.gr

Εκπαίδευση
2005 – 2010

∆ιακρίσεις ή βραβεία µπορούν να
αναφερθούν εδώ ή σε νέο πεδίο
«∆ιακρίσεις – Βραβεία»
«Μεταβολές θερµοκρασιών σε αστικές χαράδρες», Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Θετικές Επιστήµες στη Γεωπονία»,

Γενικό Tµήµα, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΓΠΑ)
∆ιπλωµατική Μελέτη:
1999 – 2005

Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής,
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΓΠΑ)

Πτυχιακή Εργασία:

«Καλλιέργεια αρωµατικών φυτών στο Ν.Ηλείας», Εργαστήριο Γεωργίας

Αναφέρεις βαθµούς πτυχίων και
εργασιών,
εάν
προσδίδουν
πλεονέκτηµα στις σπουδές

Επαγγελµατική εµπειρία
2009 – 2010

Ξεκίνα µε την πιο πρόσφατη
εργασιακή
σου
εµπειρία
και
συνέχισε µε την παλαιότερη

Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ∆ιεύθυνση Ενιαίας Ενίσχυσης και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, Έλεγχος αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης
«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ» , Καλύβια Αττικής, Υπεύθυνος Τµήµατος Προώθησης και

2007 – 2009

Πωλήσεων Λιπασµάτων

Αναφέρεις το διάστ. απασχόλησης –
τον φορέα ή εργοδότη – τον τίτλο
θέσης - µια σύντοµη περιγραφή των
σηµαντικότερων καθηκόντων

Συνεχής επιµόρφωση
01/03 – 31/05/2007
08/12 – 09/12/2006

Σεµινάριο Κηποτεχνίας, Ιντιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών (ΙΓΕ), (διάρκεια 60 ωρών)
3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Κλιµατικών Αλλαγών, Υπουργείο Περιβ/ντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων
Έργων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Αναφέρεις την ηµεροµηνία – το θέµα –
τον φορέα – τη διάρκεια – τον τόπο
που πραγµατοποιήθηκε

Γνώση Ξένων Γλωσσών

Συµπληρώνεις τη γλώσσα – το
επίπεδο γνώσης – το πτυχίο – το
έτος απόκτησης του πτυχίου

Αναφέρεις τα πιο σηµαντικά Σεµινάρια
Ηµερίδες
–
Συνέδρια
που
παρακολούθησες - αυτά που σου
έδωσαν «φρέσκια γνώση»

Αγγλικά

Άριστη γνώση (Certificate of Proficiency in English , 2000)

Γαλλικά

Πολύ καλή γνώση (Delf 1er degré)

Γνώσεις Η/Υ
Λειτουργικό σύστηµα

Πολύ καλή γνώση Μicrosoft Office (Word, Excel)

Γλώσσα Προγραµµατισµού

Καλή γνώση Pascal

Προσωπικά στοιχεία
Ηµ/νία γέννησης:

06/07/2010

Οικογεν. Κατάσταση:

Άγαµος

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:

Εκπληρωµένες

Ταξινοµείς τις γνώσεις σου στους Η/Υ σε: Λειτουργικό σύστηµα –
∆ιαχείριση δικτύου - Γλώσσες προγραµµατισµού – Σχεδιαστικά
προγράµµατα
–
Στατιστικά
προγράµµατα
–
Γεωγραφικά
πληροφοριακά συστήµατα - κλπ

Ειδικές Ικανότητες
Κάτοχος άδειας επαγγέλµατος ΓΕΩΤΕΕ
Κάτοχος διπλώµατος οδήγησης
Συστατικές επιστολές ∆ιαθέσιµες εφόσον ζητηθούν

Συνήθως αναφέρουµε «∆ιαθέσιµες
εφόσον ζητηθούν» και το εννοούµε!

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Γ.Π.Α. www.career.aua.gr e-mail: career@aua.gr

