
Συναδάκθσ Άγγελοσ 
Ο ρόλοσ των Social Media ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ 



Γιατί Social Media; 

Οι επιχειριςεισ τα 
χρθςιμοποιοφν ιδθ! 

Αλλάηοντασ τον τρόπο 
που αναπτφςςονται! 
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Θα πρζπει να εμφανίηεται ςτα αποτελζςματα των 
αναηθτιςεων με βάςθ τισ ικανότθτεσ του ατόμου. 

Το προφίλ κα πρζπει να κάνει αυτόν που το 
διαβάηει να κζλει να επικοινωνιςει! 

All-star προφίλ ςτο Linkedin: 



Συνικωσ το LinkedIn profile εμφανίηεται πρώτο 
ςτα αποτελζςματα των αναηθτιςεων που 
αφοροφν το ονοματεπώνυμο. 

All-star προφίλ ςτο Linkedin: 



All-star προφίλ ςτο Linkedin: 



 Οινθιεξσκέλν θαη ζσζηό πξνθίι 

(ειηθία, ηνπνζεζία, ηδηόηεηα, 

ελδηαθέξνληα, επάγγεικα, skills). 

Τι μπορεί να κάνεισ κάποιοσ που 
αναηθτά εργαςία; 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξώηα 

ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζην LinkedIn. 

Να κπνξεί ν ρξήζηεο λα βξεη όιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη 

γξήγνξα! 

 Facebook: πξαγκαηηθό όλνκα, νη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη 

public. 

 Facebook: κία εηαηξία δελ 

ρξεηάδεηαη λα μέξεη ηη θάλεηε ζηνλ 

πξνζσπηθό ζαο ρξόλν (εθηόο ίζσο 

από εζεινληηθή εξγαζία, θιπ) ή 

πνηα είλαη ε άπνςή ζαο (π.ρ. γηα 

ηελ πνιηηηθή). 

 Πξνζνρή ζε άιια κέξε πνπ ηπρόλ 

ζαο βξεη (π.ρ. Twitter). 

 Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην 

LinkedIn (πξνϋπεξεζία, ζπνπδέο, 

ηθαλόηεηεο). 



Τι μπορεί να γίνει από τθν 
αντίκετθ πλευρά; 

 Βξείηε δηάθνξεο εηαηξίεο πνπ ζα 

ζέιαηε λα δνπιέςεηε (ρσξίο 

απαξαίηεηα λα έρνπλ θάπνηα 

αγγειία γηα ζέζε εξγαζίαο). 

 Βξείηε ηνλ θαηάιιειν άλζξσπν 

γηα λα επηθνηλσλήζεηε (CEO, HR 

Manager, θάπνηνο άιινο Manager, 

θάπνηνο ζην ίδην ηκήκα πνπ 

πεξλάεη ε γλώκε ηνπ, θιπ). 

 Σπλδεζείηε ζην LinkedIn (κε ηνλ 

άιιν ρξήζηε) θαη μεθηλήζηε ηελ 

επηθνηλσλία. Αξρίζηε γεληθά γηα ηελ 

εηαηξία θαη ην αληηθείκελό ηεο. 

Μπείηε ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζηελ 

ζπλέρεηα. 

 Παξνπζηάζηε ηη πξαγκαηηθά 

κπνξείηε λα πξνζθέξεηε ζε 

πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο. Γείμηε 

πσο ζα θάλεηε ηελ δηαθνξά. 



Τι άλλα εργαλεία υπάρχουν; 

 Σπλδεζείηε κε άηνκα ηνπ θιάδνπ 

πνπ ζαο ελδηαθέξεη ζε ζρεηηθά 

Facebook θαη LinkedIn Groups. 

 Αλαδεηήζηε Groups πνπ δεκνζηεύνπλ 

αλαγγειίεο ζέζεσλ εξγαζίαο γύξσ 

από ην αληηθείκελν πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη. 

 Ψάμηε ζε ηζηνζειίδεο (πέξα από 

ηα Social Media) πνπ δεκνζηεύνπλ 

αλνηρηέο ζέζεηο εξγαζίαο. 



“Success consists of going from failure to failure 
without loss of enthusiasm.”–Winston Churchill 

Ευχαριστώ  
@asynadak 


