
Διάρκεια :  

7 ώρες 

Απευθύνεται :  

Σε Στελέχη Ανθρώπινου 
Δυναμικού και άλλων 
Τμημάτων μιας 
επιχείρησης, τα οποία 
συμμετέχουν ενεργά στη 
διαδικασία προσέλκυσης, 
αξιολόγησης και τελικής 
επιλογής ταλαντούχων 
υποψηφίων 

Εκπαιδεύτρια :  

Φωτεινή Δαρειωτάκη 

Εκπαιδευτικό υλικό :  

Οι εκπαιδευόμενοι 

παραλαμβάνουν εγχειρίδιο 

60 σελίδων 

Αυτό το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος όλων όσοι αναζητούν ταλαντούχους εργαζομένους όλων των 
αντικειμένων και των επιπέδων ιεραρχίας για τον οργανισμό τους. 

Είναι κατανοητό ότι η αποτυχία προσέλκυσης, αξιολόγησης και επιλογής κατάλληλων 
υποψηφίων κρύβει πολλαπλά κόστη για την επιχείρηση. Κόστη που σχετίζονται τόσο 
με χρηματικά μεγέθη όσο και με κόστη ψυχολογίας των υπολοίπων εργαζομένων της 
επιχείρησης. 

Η εφαρμογή των καλύτερων τεχνικών και δεξιοτήτων από τα στελέχη που 
αναλαμβάνουν ρόλο συνεντευκτή επηρεάζει άμεσα τόσο την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας επιλογής, όσο και την φήμη που αφορά το εργασιακό περιβάλλον που 
προσφέρει μια επιχείρηση. 

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους: 

• Να προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνικές και δεξιότητες που χρειάζεται να
εφαρμόζουν προκειμένου να πραγματοποιούν αποτελεσματικές συνεντεύξεις

• Να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται στο
στάδιο της συνέντευξης

• Να αξιοποιούν τη συνέντευξη ως ευκαιρία ανάδειξης της εταιρικής φήμης του
οργανισμού τους και ως μέσο προσέλκυσης των ταλέντων που αναζητούν

Ημερομηνίες 
Διεξαγωγής 

Χώρος 
Διεξαγωγής 

Αρχικό Κόστος 
Κόστος  

Επιχορήγησης 
ΑΝΑΔ 

Τελικό Κόστος 
Συμμετοχής 

11/12/2020 Κεντρικό 
Ξενοδοχείο 
Λευκωσίας 

€300 + ΦΠΑ €119 €238

(181+57 ΦΠΑ) 

Αποτελεσματικές 
Τεχνικές 
Συνεντεύξεων 

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 



I 

ΙSOLAB Training & Consultancy Services LTD Tηλ: 22658981 Fax: 22658980 

e-mail: admin@isolabservices.com

 Συνέντευξη: σε ποιο βαθμό εξασφαλίζει την
επιτυχημένη επιλογή ενός εργαζομένου

 Τι χρειάζεται για να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα της συνέντευξης

- Στάδια που προηγούνται

- Στάδια που ακολουθούν

 «Διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές» του
βιογραφικού

 Σημεία διαφοροποίησης της συνέντευξης από τις
υπόλοιπες μεθόδους επιλογής

 Τύποι συνεντεύξεων: πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα

- Πόσοι κύκλοι συνεντεύξεων χρειάζονται

- Διάρκεια συνέντευξης

 Πού εστιάζουμε κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης

- Τυπικά προσόντα

- Δεξιότητες

- Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

- Εργασιακές αξίες

- Συνολική εντύπωση

- Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

 Οι δεξιότητες του αποτελεσματικού συνεντευκτή:

- Χρήση ερωτήσεων

- Ενεργητική ακρόαση

- Διαχείριση χρόνου

- Διαχείριση συναισθημάτων

- Διαχείριση ερωτήσεων εκ μέρους του
υποψηφίου

Θεματικές Ενότητες 

 Ο ρόλος των προσωπικών μας αξιών και
πεποιθήσεων

 Ποιες είναι οι δύσκολες ερωτήσεις και πώς τις
κάνουμε σωστά

 Πώς αξιοποιούμε τις υπόλοιπες διαθέσιμες
πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης

 Χρήση επιπλέον πρακτικών κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης:

- Μελέτες περιπτώσεων

- Παιχνίδια ρόλων

- Ασκήσεις

 Οι πληροφορίες που προσφέρουμε εμείς στον
υποψήφιο

 Πώς δίνουμε ανατροφοδότηση μετά από μία
συνέντευξη

 Η «εμπειρία της συνέντευξης» για τον υποψήφιο
και η σχέση της με την εικόνα του εργοδότη και
την εταιρική φήμη

 Πώς βελτιωνόμαστε ως συνεντευκτές: Ατομικό
Πλάνο Δράσης




