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ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Τι είναι η συνοδευτική επιστολή
Συνοδευτική λέγεται η επιστολή που συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα. Αποτελεί στην ουσία την
πρώτη παρουσίαση του εαυτού σας στον παραλήπτη του βιογραφικού σας. Από την πρώτη αυτή επαφή
εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό το κατά πόσο θα κινήσετε το ενδιαφέρον του αξιολογητή.
Ο σκοπός αυτής της επιστολής είναι:
-

να παρουσιαστείτε ως μία δυναμική/ενδιαφέρουσα οντότητα και συνεπώς να πετύχετε την προσοχή του
παραλήπτη

-

να προσδιορίσετε με ακρίβεια τη θέση που σας ενδιαφέρει, εφόσον υπάρχουν σχετικές αγγελίες

-

να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην εταιρεία, εφόσον προκύψει κάποια κενή θέση ή
δημιουργηθεί νέα θέση στο μέλλον (διερευνητική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

-

να αναδείξετε τα στοιχεία του βιογραφικού σας τα οποία θεωρείτε σημαντικά σε συνάρτηση με τη θέση
για την οποία ενδιαφέρεστε ή/και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης στην οποία
απευθύνεστε

-

να αναφερθείτε με σύντομο τρόπο στις δεξιότητές σας, διευκολύνοντας τον παραλήπτη να συνδέσει
άμεσα το επαγγελματικό σας προφίλ με την προσφερόμενη θέση

-

να σας καλέσουν σε συνέντευξη.
Συγγραφή συνοδευτικής επιστολής
Κατά τη συγγραφή, θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή, ώστε η συνοδευτική επιστολή:

-

να είναι συντακτικά και ορθογραφικά σωστή (προτιμήστε να τη συντάξετε σε Η/Υ)

-

να είναι απλή και σύντομη ώστε να μην κουράζει τον αναγνώστη

-

να δείχνει ότι είστε ενήμερος/η για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για τις απαιτήσεις που έχει η
συγκεκριμένη θέση εργασίας (θα ήταν σκόπιμο πριν τη συντάξετε να προβείτε σε μία έρευνα σε σχέση
με το προφίλ της εταιρείας)

-

να δίνει την αίσθηση ότι αυτή η επιστολή προορίζεται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη θέση και να μη
δείχνει σαν μία από τις πολλές που στάλθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις.
Στο τέλος της συνοδευτικής επιστολής, υπογράψτε και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας.
Τι να αποφύγετε

-

φιλοφρονήσεις που αφορούν την εταιρεία ή τον εργοδότη

-

υπερβολικές αναφορές στα προσόντα, στις ικανότητες, στις γνώσεις και τις εμπειρίες σας

-

αναφορές σε ενδεχόμενες ελλείψεις σας σε γνώσεις ή προσόντα

-

αναφορές άσχετες με τα ζητούμενα της προσφερόμενης θέσης

-

αναφορές στο ιστορικό μισθοδοσίας σας και στις μισθολογικές σας απαιτήσεις

-

αναφορές στην ηλικία και την οικογενειακή σας κατάσταση

-

τη χρήση της λέξης 'εγώ'.
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Μικρές & μεγάλες λεπτομέρειες
-

Το προσωπικό στοιχείο, επιτυγχάνεται με την προσφώνηση του παραλήπτη (εάν γνωρίζετε τα στοιχεία
του). Γι' αυτό, είναι σκόπιμο να πληροφορηθείτε τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και θέση) του παραλήπτη.

-

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποιήστε ένα προσωπικό επιστολόχαρτο.

-

Κάνετε αναφορά στο βιογραφικό σας σημείωμα στο τέλος της επιστολής, γιατί ενδέχεται, αν η αναφορά
αυτή γίνει στην αρχή, να παραπέμψει τον αναγνώστη κατευθείαν σε αυτό και έτσι να μη διαβαστεί η
επιστολή μέχρι τέλους.

-

Συγκεκριμενοποιείστε το αντικείμενο απασχόλησης στο οποίο θεωρείτε πως είστε κατάλληλος/η. Αν τα
προσόντα σας και οι εμπειρίες σας εμπλέκονται σε περισσότερους τομείς, μπορείτε να αναφερθείτε σε
περισσότερους από έναν τομείς.

Διάρθρωση της επιστολής
Τα προσωπικά σας στοιχεία προτείνεται να τα συμπεριλάβετε στην κεφαλίδα (header) του
εγγράφου. Στο πάνω μέρος του εγγράφου, στην αριστερή πλευρά, συμπληρώστε τα στοιχεία του
παραλήπτη (όνομα εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση). Κάτω από αυτά, συμπληρώστε την πόλη όπου
βρίσκεστε και την ημερομηνία.
Προσφώνηση: Ανοίξτε την επιστολή με μια τυπική προσφώνηση, π.χ. Αξιότιμε κύριε/ία Χ. Αν τελικά δεν
έχετε μάθει τα στοιχεία του παραλήπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσφώνηση 'Αξιότιμες κυρίες
και αξιότιμοι κύριοι'.
Πρώτη παράγραφος: Εφόσον πρόκειται για ανταπόκριση σε προσφορά εργασίας, ξεκινήστε με την αναφορά
στη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. Δηλώστε την πηγή πληροφόρησής σας. Εάν για τη συγκεκριμένη
θέση σας έχει ενημερώσει εργαζόμενος της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε, μπορείτε να αναφέρετε το
όνομά του, μετά από συνεννόηση μαζί του. Στη συνέχεια προσπαθήστε να συνδέσετε την προσφερόμενη
θέση με το προφίλ σας. Στην περίπτωση που αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα χωρίς να έχει
εκδηλωθεί από την πλευρά της εταιρείας ενδιαφέρον για την πρόσληψη εργαζομένων, ξεκινήστε
παρουσιάζοντας τον εαυτό σας. Προσπαθήστε να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του παραλήπτη. Αναφέρετε
εάν σας παρότρυνε κάποιος που να συνδέεται με την εταιρεία προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί της.
Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίσετε το είδος της θέσης εργασίας που θα σας ενδιέφερε.
Δεύτερη παράγραφος: Σε αυτήν την παράγραφο δώστε έμφαση στην ακαδημαϊκή και εργασιακή σας
εμπειρία και στα προσόντα εκείνα που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη θέση, εφόσον βέβαια
υπάρχουν. Παράλληλα, αναδείξτε τα σημαντικά επιτεύγματά σας. Προσδιορίστε τους λόγους για τους
οποίους ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να σχετίζονται με
τις ανάγκες της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προβάλλεται η ανάγκη σας για εξεύρεση
εργασίας ή άλλοι προσωπικοί λόγοι.
Τρίτη παράγραφος: Αποτελεί ουσιαστικά τον επίλογο της επιστολής. Αναφερθείτε στο βιογραφικό σας
σημείωμα και δηλώστε την προθυμία σας να συμμετάσχετε στις διαδικασίες επιλογής, αναφέροντας ότι
είστε διαθέσιμος/η αν σας ζητηθεί. Παρακινήστε τον/την αξιολογητή/αξιολογήτρια να επικοινωνήσει μαζί
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σας εάν χρειάζεται περεταίρω πληροφορίες.
Κλείσιμο: Ευχαριστήστε τον/την αξιολογητή/τρια για τον χρόνο που σας αφιέρωσε και κλείστε την επιστολή
τυπικά με κάποια από τις εκφράσεις "Με τιμή" ή "Με εκτίμηση". Υπογράψτε την επιστολή και προσθέστε το
όνομά σας ολογράφως.

! Θυμηθείτε, η συνοδευτική επιστολή είναι συχνά η πρώτη σας επαφή με έναν μελλοντικό εργοδότη. Μην
αφήνετε να είναι η τελευταία. Με λίγη προετοιμασία μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην
αναζήτηση εργασίας. Για οποιαδήποτε βοήθεια, το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης είναι στη διάθεσή
σας.
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