
 

σελ.  - 1 - 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
Όλες οι πληροφορίες που μας αναφέρετε σ’ αυτή την αίτηση είναι εμπιστευτικές και ο μοναδικός σκοπός  
τους είναι να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις επιδιώξεις και τις δυνατότητές σας 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Ημερομηνία αίτησης:   Διαθέσιμος από:   

Σε ποιο υποκατάστημα και ποια θέση ενδιαφέρεστε να εργαστείτε: 

 1η επιλογή  2η επιλογή (προαιρετική)  3η επιλογή (προαιρετική)  
       
 

Επώνυμο Όνομα Τόπος διαμονής  Τ.Κ. 

    

Έτος γέννησης Οικ. κατάσταση Τέκνα Τηλέφωνο επικοινωνίας Email 

     
 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις: ☐ Ναι ☐ Όχι  Αν όχι, πιθανή ημερομηνία στράτευσης:   
 

 

☐ Κάτοχος δικύκλου   ☐ Κάτοχος αυτοκινήτου 

☐ 
Πιστοποίηση εκπαίδευσης ΕΦΕΤ Υγιεινής & 
Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΚ ΕΚ852/2004 

  ☐ 
Πιστοποιητικό υγείας προσωπικού  
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Επίπεδο Ειδικότητα σπουδών Ονομασία σχολής  
Απόφοιτος /  
Έτος φοίτησης 

1     
     

2     
     

3     
 

 

 Ξένες γλώσσες 1  2  3  4  
 

 Επίπεδο / Πτυχίο         
 

 

 Άλλες ειδικές σπουδές – Σεμινάρια:  Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή: 

1    
  

2   Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (αναφέρετε συγκεκριμένα) : 
 

3    
 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Έχετε άλλες υποχρεώσεις όπως σπουδές, άλλη εργασία 
κτλ; Αν ναι ποιες; 

Ποιες ημέρες η ώρες εβδομαδιαίως δεν μπορείτε να εργάζεσθε; Σημειώστε 
τις ημέρες που δεν μπορείτε να εργαστείτε καθόλου ή τις ώρες της ημέρας 
που δεν μπορείτε. 

  Ημέρα Από Έως 

☐ Δευτέρα     
 

☐ Τρίτη     
 

☐ Τετάρτη     
 

☐ Πέμπτη     
 

☐ Παρασκευή     
 

☐ Σάββατο     
 

☐ Κυριακή     
 

 
 

 
 
 
 
 

Παρακαλώ εισάγετε 
πρόσφατη 

αντιπροσωπευτική 
φωτογραφία 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΑ 
 

 Επωνυμία:  Από:  Έως:   
 

1 Θέση:  Αιτία αποχώρησης:   
     

 Καθήκοντα:   
 

 

 

 Επωνυμία:  Από:  Έως:   
 

2 Θέση:  Αιτία αποχώρησης:   
     

 Καθήκοντα:   
 

 

 

 Επωνυμία:  Από:  Έως:   
 

3 Θέση:  Αιτία αποχώρησης:   
     

 Καθήκοντα:   
 

 

 

 Επωνυμία:  Από:  Έως:   
 

4 Θέση:  Αιτία αποχώρησης:   
     

 Καθήκοντα:   
 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 

1.  Ονοματεπώνυμο:  Θέση:  Τηλέφωνο:   
 

2.  Ονοματεπώνυμο:  Θέση:  Τηλέφωνο:   
     

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Αναφέρετε τυχόν επιτεύγματα επαγγελματικά / ακαδημαϊκά / εθελοντική δράση κλπ.;  
 

 

     

Ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σας στόχοι για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια;  
 

 

     

Για ποιο λόγο θέλετε να εργαστείτε στη Village;  
 

 

     

Αναφέρετε άλλα σχόλια και παρατηρήσεις που θεωρείτε ότι είναι σημαντικά:  
 

 

     

 

 

☐ Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Αποδέχομαι ότι οποιαδήποτε μη ακριβής ή αναληθής πληροφορία 
αναφερόμενη σε αυτή την αίτηση θα συνεπάγεται άμεση λύση της σύμβασης εργασίας.  

☐ Αποδέχομαι την χρήση των ανωτέρω στοιχείων από τις υπόλοιπες εταιρίες του ομίλου ΔΕΜΚΟ αποκλειστικά για την κάλυψη τυχόν κενών 
θέσεων εργασίας.  

Η εταιρία δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας για διάρκεια τριών μηνών με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για τη θέση για την οποία υποβάλλουν την 
αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι 
μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών 
σημειωμάτων. Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών 
του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. 
  

☐ Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους    
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