Ονοµατεπώνυµο αποστολέα
∆ιεύθυνση………………………
τηλ…………………………………
email:……………………………
Αθήνα,……./………/……

Στοιχεία παραλήπτη

Στοιχεία αποστολέα

Αγαπητέ κύριε τάδε ή Αγαπητή
κυρία τάδε και αναφέρεις το
επώνυµο του παραλήπτη

Υπόψη (πχ Ονοµ/µο Υπεύθυνου Προσωπικού)…………..
Εταιρεία…………………………………………………………
∆ιεύθυνση………………………………………………………

§1 Αναφέρεις:

Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία, σε περίπτωση
που δε γνωρίζεις το γένος και το
όνοµα του ατόµου που απευθύνεσαι
Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία
Ενδιαφέροµαι για τη θέση του ……………………………………………………………………. στην εταιρεία σας, η

§2 Αναφέρεις:
1. περισσότερο και πιο εξειδικευµένα
εκείνα τα προσόντα σου που
ταιριάζουν στη θέση,
2. εξηγείς τα δυσνόητα σηµεία του
βιογραφικού σου σηµειώµατος,
3. πώς µπορείς να συµβάλεις στην
επίτευξη των στόχων της
επιχείρησης, δείχνοντας ότι έχεις
συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες
γι’ αυτήν.

οποία δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.career.aua.gr .
Είµαι

απόφοιτος/η

του

Τµήµατος

…………………………………………………………………….

του

Πανεπιστηµίου……………………………………………………………………………………….. Η εµπειρία µου στο χώρο
αυτό προέρχεται από τη συµµετοχή µου σε…………………………………………………………………………………….
Επίσης οι γνώσεις µου στα ………………………………………………………………………. πιστεύω ότι θα ήταν
ιδιαίτερα χρήσιµες για τη συγκεκριµένη θέση.
Θα επιθυµούσα να µου δινόταν η ευκαιρία να εργαστώ στην εταιρεία σας, γιατί µε ενδιαφέρει ο
κλάδος…………………………………………………………………………………………………., ο οποίος θεωρώ ότι είναι
ένας χώρος µε προοπτικές εξέλιξης και η οποία όπως γνωρίζω προωθεί νέους δραστήριους και
δηµιουργικούς.
Εσωκλείω το βιογραφικό µου σηµείωµα και βρίσκοµαι πάντα στη διάθεσή σας για προσωπική

Ευχαρίστησε
το
άτοµο
απευθύνεσαι για τον χρόνο
διέθεσε για την ανάγνωση
επιστολής.

που
που
της

1. τη θέση για την οποία
υποβάλλεις υποψηφιότητα,
2. τους λόγους που σε ώθησαν να
υποβάλεις υποψηφιότητα,
3. την πηγή πληροφόρησής σου
(αγγελία στο διαδίκτυο, σε
εφηµερίδα, συστάσεις, κλπ)

συνέντευξη. Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µου στο τηλέφωνο …………………… µεταξύ ……….… και

§3 Αναφέρεις:
1. το ενδιαφέρον σου για µια
συνέντευξη επιλογής και ότι είσαι
διαθέσιµος αν σου ζητηθεί,
2. το βιογραφικό σηµείωµα που
εσωκλείεις,
3. το τηλέφωνό σου και τις ώρες
που µπορούν να έρθουν σε
επικοινωνία µαζί σου.

..……….. .
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
Με εκτίµηση
Συνηµµένα: Βιογραφικό Σηµείωµα
(υπογραφή)

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

Γράφεις ολόκληρο το ονοµατεπώνυµό
σου και υπογράφεις την επιστολή σου
εάν δεν την αποστείλεις ηλεκτρονικά.

