Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Κλάδος λογιστικής:
Που να δώσω το πρώτο μου βιογραφικό?
Η αναζήτηση της πρώτης εργασίας για τον απόφοιτο λογιστικής είναι μια ιδιαίτερα στρεσογόνα
διαδικασία η οποία απαιτεί υπομονή, χρόνο και κυρίως επιμονή από τον υποψήφιο. Παράλληλα, οι
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε πόλη αναζήτησης εργασίας επηρεάζουν
σημαντικά τη διαδικασία συνδυαστικά με το timing προσφοράς θέσεων εργασίας που προσφέρουν
οι εργοδότες στον κλάδο λογιστικής.
Παρ’ όλα τα παραπάνω που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κινητήρια δύναμη στην εύρεση
εργασίας σε όλους τους κλάδους είναι η προσωπική επιμονή και ψυχραιμία του υποψήφιου με στόχο
να ασχοληθεί από την πρώτη του εργασία με το επαγγελματικό αντικείμενο που επιθυμεί, εάν δεν
υπάρχουν άλλοι οικονομικοί λόγοι. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να κάνει μεθοδευμένες κινήσεις
όσον αφορά τη συμπλήρωση του βιογραφικού του και περαιτέρω ενδελεχή έρευνα στην αγορά
εργασίας για το περιεχόμενο των θέσεων που υπάρχουν και τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα που
απαιτούν.
Συμπληρώνοντας για πρώτη φορά ένα βιογραφικό
Βασικός κανόνας στη συμπλήρωση ενός βιογραφικού για αναζήτηση εργασίας στον κλάδο της
λογιστικής είναι να περιλαμβάνει ακριβή και αληθή στοιχεία, καθώς είναι πολύ εύκολη η
διασταύρωση των γνώσεων με απλές ερωτήσεις σε επίπεδο προσωπικής συνέντευξης. Περαιτέρω,
θα πρέπει η συμπλήρωση ενός βιογραφικού σημειώματος να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα
αναφοράς με σκοπό να είναι σύγχρονη και στοχευμένη στην επιθυμητέα θέση εργασίας, ενώ
προτείνεται η συμμετοχή ενός επαγγελματία του χώρου εύρεσης εργασίας που θα έχει την
απαιτούμενη εμπειρία να βοηθήσει και να συμβουλέψει τον υποψήφιο στο πρώτο του αυτό
εγχείρημα.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων όπως προσωπικά στοιχεία
επικοινωνίας, ηλικία, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, τυπικά προσόντα κτλ θα πρέπει να
είναι πλήρης και αληθής, ενώ καλό θα ήταν να αποφεύγονται περισσότερες πληροφορίες που είτε
δεν ισχύουν είτε στοχεύουν να «εμπλουτίσουν» το βιογραφικό λεκτικά και όχι ουσιαστικά.
Επίσης, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι να δομείται με τέτοιο τρόπο ένα βιογραφικό
σημείωμα που να επικεντρώνεται και να στοχεύει σε θέσεις εργασίας πάνω στη λογιστική και
όχι σε οποιοδήποτε οικονομικό κλάδο.
Συμβουλές – ιδέες προς σκέψη
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Αρχικά, προβείτε σε εκτεταμένη έρευνα στον κλάδο λογιστικής. Διαβάστε και αναζητήστε

τι δουλειά ακριβώς κάνει ο λογιστής, τι απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχει ένας ορκωτός
ελεγκτής, ποια είναι η σχέση τους με το συνεχές διάβασμα και τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση
και ενημέρωση, τον όγκο ευθυνών που αναλαμβάνουν. Στην πράξη παρατηρείται ότι πολλοί
υποψήφιοι δεν έχουν πλήρη εικόνα για τη θέση εργασίας που επιθυμούν να λάβουν, ενώ το ύψος
των ευθυνών και η καθημερινή πίεση κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι ανασταλτικοί παράγοντες
στην παραμονή τους στον κλάδο της λογιστικής.



Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης εργασίας μέσω διαδικτύου, όπως το

www.linkedin.com, www.indeed.com κά, που είναι το πλέον επίκαιρο μέσο εύρεσης εργασίας τη
σύγχρονη εποχή και έχει άμεση ανταπόκριση και αποτελέσματα. Μέσω αυτού του ηλεκτρονικού
εργαλείου θα βρείτε όλες τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας αυτή τη χρονική στιγμή ανά πόλη της
ελληνικής επικράτειας, οι οποίες καθημερινά εμπλουτίζονται και ανανεώνονται.



Χρησιμοποιείστε τον παραδοσιακό τύπο όπως εφημερίδες προκειμένου να διαβάσετε

αγγελίες σχετικά με τη λογιστική.



Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο τον κλάδο της λογιστικής, όπως

www.taxheaven.gr, www.e-forologia.gr κ.ά., στις οποίες υπάρχουν στοχευμένες διαθέσιμες θέσεις
εργασίας στα διάφορα λογιστήρια επιχειρήσεων ή λογιστικών γραφείων.



Εφόσον στοχεύετε είτε σε ειδικό κλάδο λογιστικής όπως εύρεση εργασίας σε ορκωτές

ελέγκτριες εταιρίες είτε σε συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο όπως για παράδειγμα εταιρίες εμπορίου
τροφίμων και ποτών, μπορείτε να αποστείλετε ένα βιογραφικό απευθείας στις αντίστοιχες
ιστοσελίδες των εταιριών αυτών, ακόμα και εάν δεν αναζητούν υπάλληλο αυτή τη χρονική στιγμή.
Με τον τρόπο αυτό, συμπεριλαμβάνετε το βιογραφικό σας στο αρχείο τους και έχετε πλήρη στόχευση
στη θέση εργασίας στον λογιστικό κλάδο και μάλιστα στις εταιρίες προτίμησης.



Εναλλακτικά, μπορείτε να παραδώσετε οι ίδιοι ένα βιογραφικό σημείωμα σε λογιστικά

γραφεία ή επιχειρήσεις της περιοχής που διαμένετε εκδηλώνοντας την πρόθεση σας να εργαστείτε
σε αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον, με σκοπό και πάλι να σας συμπεριλάβουν σε ένα αρχείο
προτεινόμενων υποψηφίων, ενώ ο δυναμισμός και η προσπάθεια εύρεσης εργασίας πάντα
αξιολογείται θετικά.



Μπορείτε επίσης να συνεργαστείτε με εταιρίες εύρεσης εργασίας και επιλογής

ανθρωπίνου δυναμικού, οι οποίες παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες συμβουλευτικής στη
σύνταξη ενός βιογραφικού, καθοδήγησης στον τρόπο διεξαγωγής μιας συνέντευξης με ένα πιθανό
εργοδότη κτλ, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπάρχει σχετική εμπειρία από τον υποψήφιο.

ΥΜΗΤΤΟΥ 75, 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Τ: 211.0149320 , Φ: 211.0122995

www.sotele.gr

Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής
Σε κάθε περίπτωση, η εύρεση για πρώτη φορά εργασίας στον κλάδο λογιστικής είναι
χρονοβόρα διαδικασία και μάλιστα που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Αυτό δεν πρέπει να
πτοεί ή να στενοχωρεί τον υποψήφιο αλλά να τον ενισχύει με πείσμα και επιμονή και σίγουρα οι
προσπάθειες του θα ευοδωθούν!
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