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Substantives Ουσιαστικά 

Working hours Ωράριο εργασίας 

part-time employment Μερική απασχόληση 

full-time employment Πλήρης απασχόληση 

part-time employment Ημιαπασχόληση 

trial period Δοκιμαστική περίοδος 

overtime Υπερωρίες 

shift work Βάρδια 

working hours Ωράριο εργασίας 

Reference Συστάσεις 

sample of work Δοκιμαστική εργασία 

letter of recommendation Συστατική επιστολή 

reference Συστάσεις 

References Αποδεικτικά 

internship reference  Βεβαίωση πρακτικής άσκησης 

employment certificate Βεβαίωση προϋπηρεσίας 

diploma  Πτυχίο 

A-level certificate (BE) Απολυτήριο λυκείου 

school report Απολυτήριο σχολείου 

certificate  Αποδεικτικό 

Final certificates Απολυτήρια 

A level (BE) Απολυτήριο λυκείου 
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training certificate 
Απολυτήριο επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 

degree Απολυτήριο σπουδών 

school-leaving qualification Απολυτήριο σχολείου 

 Work permit Άδεια εργασίας 

residence title Έγκριση άδειας παραμονής 

residence permit Έγκριση άδειας παραμονής 

residence permit Άδεια παραμονής 

work permit Έγκριση άδειας εργασίας 

work permit Έγκριση άδειας εργασίας 

work permit Άδεια εργασίας 

Interview Συνέντευξη 

informal interview  Συνέντευξη γνωριμίας 

interview Συνέντευξη 

Application Αίτηση υποψηφιότητας 

cover letter Επιστολή 

photo Φωτογραφία 

passport photograph Φωτογραφία διαβατηρίου 

letter of application Επιστολή αίτησης 

application Αίτηση υποψηφιότητας 

Trainee Μαθητευόμενος 

on-the-job trainee Ασκούμενος 

student Φοιτητής 

college graduate  
Απόφοιτος ΑΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα)  

pupil Μαθητής 
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trainee Εκπαιδευόμενος 

apprentice Μαθητευόμενος 

training Εκπαίδευση 

study abroad Σπουδές στο εξωτερικό 

re-education. Επανεκπαίδευση σε κάτι 

study in something Σπουδές σε κάτι 

apprenticeship in something Μαθητεία σε κάτι 

training in something Εκπαίδευση σε κάτι 

training as something Εκπαίδευση ως κάτι 

re-education Επανεκπαίδευση 

study Σπουδές 

apprenticeship Μαθητεία 

training Εκπαίδευση 

Further education Μετεκπαίδευση 

training in something. Επγγελματική εκπαίδευση σε κάτι 

language course in a language Μαθήματα μίας ξένης γλώσσας 

internship with somebody Πρακτική σε κάποιον 

course in something Κύκλος μαθημάτων σε κάτι 

further training in something  Μετεκπαίδευση σε κάτι 

further training in something Επιμόρφωση σε κάτι 

internship Πρακτική 

language course Μάθημα γλώσσας 

training Κατάρτιση 

course Κύκλος μαθημάτων 

further training Επιμόρφωση 
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further education Μετεκπαίδευση 

Experience Εμπειρία 

experience in something Εμπειρία σε κάτι 

experience in a field Εμπειρία πάνω σε ένα γνωστικό πεδίο 

experience with something Εμπειρία με κάτι 

expert knowledge in a field Ειδικές γνώσεις σε έναν τομέα 

expertise in a field 
Ειδικές γνώσεις πάνω σε ένα γνωστικό 

πεδίο 

general knowledge Γενική μόρφωση 

know-how Know-how 

expert knowledge Εξειδικευμένες γνώσεις 

experience Εμπειρία 

work experience Προϋπηρεσία 

professional experience Επαγγελματική Εμπειρία 

Vacant position Προσφορά εργασίας 

vacancy on a company’s website  
Προσφορά εργασίας στην ιστοσελίδα 

μίας εταιρείας 

vacancy in a job centre 
Προσφορά θέσεων εργασίας στις 

αγγελίες 

vacancy in a job fair 
Προσφορά θέσεων εργασίας στις 

αγγελίες 

vacancy in a newspaper 
Προσφορά θέσεων εργασίας σε μία 

εφημερίδα 

vacancy Προσφορά θέσεων εργασίας 

advertisement Αγγελία 

job advertisement Δημοσίευση θέσης εργασίας 

job advertisement Αγγελία θέσης εργασίας 
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Post Θέση εργασίας 

job Εργασία  

occupation Απασχόληση  

position Θέση / πόστο 

a new job Μία νέα θέση εργασίας 

 advertised post  Μία δημοσιευμένη θέση εργασίας 

vacancy Μία ανοιχτή θέση εργασίας 

vacancy Μία ελεύθερη θέση εργασίας 

post Θέση εργασίας 

Reference line Προμετωπίδα 

Job offer Προσφορά θέσης εργασίας 

job offer Προσφορά θέσης εργασίας 

reference line Προμετωπίδα 

reference Σχετικά (σχετ.) 

reference line Προμετωπίδα 

Job offer from the “Newspaper” published 

on 1st January 2005 

Προσφορά θέσης εργασίας από την 

«εφημερίδα» της 1/1/2001, κωδικός θέσης 

12345 

job offer from the “Newspaper” 

published on 1st January 2005 

Προσφορά θέσης εργασίας από την 

«εφημερίδα» της 1/1/2001, κωδικός 

θέσης 12345 

Introduction Εισαγωγή 

A vacancy has come to somebody’s 

attention 

Μία θέση εργασίας έπεσε στην αντίληψή 

μου 

a vacancy has come to somebody’s notice 
Μία θέση εργασίας έπεσε στην αντίληψή 

μου 
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To be looking for a new job 
Είμαι σε αναζήτηση μίας νέας θέσης 

εργασίας 

to be looking for a new job 
Είμαι σε αναζήτηση μίας νέας θέσης 

εργασίας 

To look for a new job Αναζητώ νέα θέση εργασίας 

to look for a new job Αναζητώ νέα θέση εργασίας 

To take an interest in a job offer Ενδιαφέρομαι για μία θέση εργασίας 

to be interested in a job offer Ενδιαφέρομαι για μία θέση εργασίας 

To apply Υποβάλλω αίτηση 

to apply for a job while still in 

employment 

Υποβάλλω αίτηση νέας θέσης χωρίς να 

έχω παραιτηθεί από την εργασία μου 

to apply for a job to somebody Υποβάλλω αίτηση σε κάποιον 

to apply for a vacancy  Υποβάλλω αίτηση για μία θέση εργασίας 

to run for a vacancy  Υποβάλλω αίτηση για μία θέση εργασίας 

To be compatible with a position Κοιτάζω γ ια μία θέση εργασίας 

be qualified for something Διαθέτω ικανότητα για κάτι 

to show the requisite compentence for 

something 
Μπορώ να αποδείξω ικανότητα για κάτι 

possess adequate skills for something Έχω ικανότητα για κάτι 

to have skills for something Έχω ικανότητα για κάτι 

to be qualified for something Είμαι ειδικευμένος σε κάτι 

to be suitable for something Είμαι κατάλληλος για κάτι 

to be a suitable candidate for something Είμαι ο κατάλληλος υποψήφιος για κάτι 

to meet the requirements Πληρώ τις προϋποθέσεις 

to correspond to one’s training Ταιριάζει στην δική μου εκπαίδευση 

to match the requirements  Ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις 
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to match to one’s professional 

background 
Ταιριάζει στην σταδιοδρομία 

to be suitable for a position Κοιτάζω για μία θέση εργασίας 

To show interest in something Με ενδιαφέρει κάτι 

to meet a challenge Αναλαμβάνω μία πρόκληση 

to enjoy working in a certain field Επιθυμώ να εργαστώ σε έναν τομέα 

to show interest in working for somebody Ενδιαφέρομαι να εργαστώ σε κάποιον 

to be interested in something Με ενδιαφέρει κάτι 

Complimentary greetings τρόποι προσφώνησης, χαιρετίσματα 

Yours sincerely Με φιλικούς χαιρετισμούς 

best regards Τους καλύτερους χαιρετισμούς 

kind regards Φιλικούς χαιρετισμούς 

with best regards Με τους καλύτερους χαιρετισμούς 

yours sincerely Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Dear Sirs Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 

dear Sir Mustermann Αξιότιμε κύριε Παπαδόπουλε 

dear Ms Mustermann Αξιότιμη κυρία Παπαδοπούλου 

dear Sir or Madam Αξιότιμες κυρίες αξιότιμοι κύριοι 

dear Sirs Αξιότιμες κυρίες και κύριοι 

Work experience Επαγγελματική και εργασιακή εμπειρία 

To be willing to undertake further 

education 

Είμαι διαθέσιμος για επιμόρφωση και 

μετεκπαίδευση  

to be willing to undertake further 

education 
Είμαι διαθέσιμος για μετεκπαίδευση 

to be prepared to take up further training 
Είμαι διαθέσιμος για συμμετοχή σε 

επιμόρφωση 
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To compensate for the lack of experience 

with something 

Μπορώ να αναπληρώσω ελλιπή εμπειρία 

με κάτι 

to compensate for the lack of experience 

with something 

Μπορώ να αναπληρώσω ελλιπή εμπειρία 

με κάτι 

To bring something into something Μπορώ να καταθέσω κάτι 

to bring one’s experience to bear in 

something 

Μπορώ να καταθέσω εμπειρίες πάνω σε 

κάτι 

to bring one’s expertise  Μπορώ να καταθέσω εμπειρίες 

To have work experience Έχω επαγγελματική εμπειρία 

to have work experience Διαθέτω επαγγελματική εμπειρία 

to have professional experience Επιδεικνύω επαγγελματική εμπειρία 

to have occupational experience Κατέχω επαγγελματική εμπειρία 

to have work experience Έχω επαγγελματική εμπειρία 

To prove one’s qualifications 
Μπορώ να επιδείξω τις εξειδικεύσεις σε 

κάτι 

to prove one’s qualifications for 

something 

Μπορώ να επιδείξω πιστοποιητικά 

εξειδίκευσης σε κάτι 

to attest one’s qualifications for 

something 

Μπορεί να τεκμηριώσει τις εξειδικεύσεις 

του σε κάτι 

to prove one’s qualifications for 

something 
Μπορεί να επιδείξει τις εξειδικεύσεις του 

to prove one’s qualifications in something 
Μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικά για 

τις εξειδικεύσεις του 

to attest one’s qualifications in something 
Μπορεί να τεκμηριώσει τις εξειδικεύσεις 

του σε κάτι 

to prove one’s qualifications in something 
Μπορεί να επιδείξει τις εξειδικεύσεις του 

σε κάτι 

To have qualifications Έχω εξειδικεύσεις 
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to bring the required qualifications Καταθέτω τις απαραίτητες εξειδικεύσεις 

to possess qualifications Κατέχω εξειδικεύσεις 

to have qualifications Έχω εξειδικεύσεις 

Expert knowledge Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις 

To have comprehensive general knowledge Έχω γενική μόρφωση 

to have comprehensive general 

knowledge 
Έχω γενική μόρφωση 

To contribute with one’s expertise to 

success 

Συμβάλλω στην επιτυχία με τις 

εξειδικευμένες γνώσεις μου 

to contribute with one’s expertise to success 
Συμβάλλω στην επιτυχία με τις 

εξειδικευμένες γνώσεις μου 

Confident in doing something 
Μπορώ να ανταπεξέλθω με σιγουριά σε 
κάτι 

confident in doing something 
Μπορώ να ανταπεξέλθω με σιγουριά σε 

κάτι 

to have a focus Έχω μία ειδικότητα 

to have an area of focus Έχω μία ειδικότητα 

to have an area of focus in something Έχω μία ειδικότητα σε κάτι 

To know the legal basis for something Γνωρίζω τις νομικές αρχές για κάτι 

to know the legal basis for something Γνωρίζω τις νομικές αρχές για κάτι 

To be able to handle something Μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάτι 

to be able to deal with something Μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάτι 

To be able to implement one’s specific 

knowledge in something 
Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου σε κάτι 

to be able to apply one’s specific 

knowledge in something 

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου για 

κάτι 

to be able to use one’s specific knowledge 

in doing something 

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου πάνω 

σε κάτι 
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to use one’s specific knowledge for 

something 

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου σε 

κάτι 

To bring the required know-how Φέρνω μαζί μου το απαραίτητο Know-how 

to bring the required know-how 
Φέρνω μαζί μου το απαραίτητο Know-

how 

To have good knowledge in something Έχω καλές γνώσεις σε κάτι 

to possess good knowledge in something Διαθέτω καλές γνώσεις σε κάτι 

to possess good knowledge in something Κατέχω καλές γνώσεις σε κάτι 

to have good knowledge in something Έχω καλές γνώσεις σε κάτι 

Key skills and competence Καίριες ειδικότητες και δεξιότητες 

To resolve something quickly and 

thoroughly 

Διεκπεραιώνω κάτι γρήγορα και 

ολοκληρωμένα 

to resolve something quickly and 

thoroughly. 

Διεκπεραιώνω κάτι γρήγορα και 

ολοκληρωμένα 

To be able to familiarize easily with 

something 

Μπορώ να εξοικειωθώ εύκολα με κάτι 

καινούργιο 

to be able to familiarize easily with 

something 

Μπορώ να εξοικειωθώ εύκολα με κάτι 

καινούργιο 

To trust oneself to deal with new tasks Αναλαμβάνω νέα καθήκοντα 

to be confident to take up new tasks Αναλαμβάνω νέα καθήκοντα 

An EU driving licence Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης 

to have an EU driving licence Διαθέτω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης 

to possess an EU driving licence Κατέχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης 

to have an EU driving licence Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης 

A pleasant and friendly manner Έχω συμπαθητική εμφάνιση 

to have pleasant and friendly manner Έχω συμπαθητική  εμφάνιση 

To be flexible Είμαι ευέλικτος στην τοποθέτηση 
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to be flexible regarding the location  
Είμαι ευέλικτος στην γεωγραφική 

τοποθέτηση 

to be willing to do shift work Είμαι διαθέσιμος για εργασία βάρδιας 

to be flexible regarding the working hours 
Είμαι διαθέσιμος για ευέλικτο ωράριο 

εργασίας 

To do a good job Είμαι αποδοτικός στην εργασία μου 

to achieve good work results 
Αποφέρω καλά αποτελέσματα στην 

εργασία μου στην εργασία μου 

to do a good job  Είμαι αποδοτικός στην εργασία μου 

To be able to resolve conflicts Μπορώ να αντιμετωπίζω συγκρούσεις 

to be good at handling pressure Μπορώ να χειρίζομαι το άγχος 

to be able to see priorities Μπορώ να θέτω προτεραιότητες 

to be able to find solutions to problems Μπορώ να βρίσκω λύσεις 

to be able to assume responsibility Μπορώ να αναλαμβάνω ευθύνες 

to be able to resolve conflicts Μπορώ να αντιμετωπίζω συγκρούσεις 

To work in a self-responsible manner Αναλαμβάνω ευθύνη στην εργασία μου 

to work conscientiously Εργάζομαι ευσυνείδητα 

to work efficiently Εργάζομαι αποτελεσματικά 

to work precisely Εργάζομαι με ακρίβεια 

to work conscientiously Εργάζομαι με λεπτομέρεια 

to show self-responsibility Επιδεικνύω προσωπική ευθύνη 

to work in a self-responsible manner Αναλαμβάνω ευθύνη στην εργασία μου 

To be able to work in a team Είμαι ικανός για συλλογική εργασία 

to be punctual Είμαι ακριβής 

to be qualified for something Είμαι ειδικευμένος σε κάτι 

to be good in organising Είμαι δυνατός στην οργάνωση 
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to be imaginative Είμαι επινοητικός 

to be creative Είμαι δημιουργικός 

to be reliable Είμαι συνεπής 

to be capable of learning Είμαι δεκτικός στη μάθηση 

to be able to take criticism Έχω κριτική ικανότητα 

to be dilligent Είμαι ευσυνείδητος 

to be sociable Είμαι επικοινωνιακός 

to be able to work in a team Είμαι ικανός για συλλογική εργασία 

To enjoy dealing with something Ασχολούμαι ευχάριστα με κάτι 

to enjoy dealing with something Ασχολούμαι ευχάριστα με κάτι 

To have social skills Έχω κοινωνικές ικανότητες 

to possess social skills Διαθέτω κοινωνικές ικανότητες 

to possess social skills Κατέχω κοινωνικές ικανότητες 

to have social skills Έχω κοινωνικές ικανότητες 

Knowledge of languages, language ability, 

linguistic proficiency 
Γλωσσικές γνώσεις 

To speak a language fluently 
Μπορώ να εκφράζομαι άπταιστα σε μία 

γλώσσα 

to speak a language fluently 
Μπορώ να εκφράζομαι άπταιστα σε μία 

γλώσσα 

To be proficient in English 
Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες 

διαπραγματεύσεις 

to be proficient in English 
Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες 

διαπραγματεύσεις 

To speak a language fluently Μιλώ άπταιστα μία γλώσσα 

to speak a language fluently Μιλώ άπταιστα μία γλώσσα 

To have completed a language course Έχω ολοκληρώσει ένα μάθημα γλώσσας 

http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=knowledge&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=of&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=languages&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=language&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=ability&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=linguistic&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=proficiency&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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to have participated in a language course Έχω συμμετάσχει σε μάθημα γλώσσας 

to have completed a language course Έχω τελειώσει ένα μάθημα γλώσσας 

to have completed a language course Έχω ολοκληρώσει ένα μάθημα γλώσσας 

Tohave a certain proficiency level in a 

language 

Κατέχω μία γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο 

to have a certain proficiency level in a 

language 

Κατέχω μία γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο 

to have command of both written and 

spoken language  

Κατέχω μία γλώσσα προφορικά και 

γραπτά 

to be business fluent in a language 
Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες 

διαπραγματεύσεις 

To have specific language skills Έχω συγκεκριμένες γνώσεις ξένης γλώσσας 

to have good language skills in a language Διαθέτω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας 

to be in good command of a language Κατέχω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας 

to have proficient language skills in a 

language 
Έχω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας 

Study and Training Σπουδές και εκπαίδευση 

To have a main focus Έχω μία ειδικότητα σε κάτι 

to have a main focus Έχω μία ειδικότητα σε κάτι 

To be part of the training Είναι μέρος της εκπαίδευσής μου 

to be part of the work Είναι μέρος της δουλειάς μου 

to be part of the training Είναι μέρος της εκπαίδευσής μου 

To have a degree in something Έχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο 

to have a degree in something Κατέχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο 

to have a degree in something Έχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο 

to have completed training in something 
Έχω μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε 

κάτι 
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to have completed training as something 
Έχω μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως 

κάτι 

to have no degree  Δεν κατέχω κανένα πτυχίο 

to have no diploma Δεν έχω κανένα πτυχίο 

To have taken part in something Έχω συμμετάσχει σε κάτι 

to have taken part in something Έχω συμμετάσχει σε κάτι 

to be willing to participate in further 

training 
Έχω συμμετάσχει σε μετεκπαίδευση 

to have taken part in a training Έχω συμμετάσχει σε μαθητεία 

To deal with something intensively Έχω καταπιαστεί εντατικά με κάτι 

to deal with something intensively Έχω ασχοληθεί εντατικά με κάτι 

to have dealt with something intensively Έχω καταπιαστεί εντατικά με κάτι 

To be close to completing one’s studies Βρίσκομαι λίγο πριν την αποφοίτηση 

to be close to completing one’s studies Βρίσκομαι λίγο πριν την αποφοίτηση 

To be an apprentice Είμαι μαθητευόμενος 

to have no diploma Χωρίς απολυτήριο 

to be an university graduate Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ 

to be fully qualified Είμαι εκπαιδευμένος 

to be a student Είμαι φοιτητής 

to be a trainee Είμαι μαθητευόμενος 

to be an apprentice Είμαι μαθητευόμενος 

experienced specialist 
Είμαι ειδικευμένο εργατικό δυναμικό με 

εμπειρία 

to be a student Είμαι στο πανεπιστήμιο 

to be an apprentice Είμαι στην επαγγελματική εκπαίδευση 

To have completed something Έχω τελειώσει κάτι 
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to have not completed something Δεν έχω τελειώσει κάτι 

to have stopped something Έχω διακόψει κάτι 

to have completed something Έχω τελειώσει κάτι 

to have finished something Έχω τελειώσει κάτι 

to have attended something Έχω παρακολουθήσει κάτι 

to have graduated in something Έχω ολοκληρώσει κάτι 

to have studied something Έχω σπουδάσει κάτι 

to have finished school  Έχω τελειώσει το σχολείο 

to have successfully completed a study in 

something 

Έχω ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα 

σπουδών σε κάτι 

to have successfully completed training in 

something 

Έχω αποφοιτήσει από μία εκπαίδευση σε 

κάτι 

to have completed training in something Έχω ολοκληρώσει εκπαίδευση σε κάτι 

to have undergone training in something Έχω παρακολουθήσει εκπαίδευση σε κάτι 

to have completed a course of study in 

something 

Έχω ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα 

σπουδών 

About the current employment Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση 

To be a beginner Είμαι αρχάριος/α 

to be a beginner in something Είμαι αρχάριος/α σε κάτι 

to be a beginner Είμαι αρχάριος/α 

To have started doing something Έχω ξεκινήσει με κάτι 

to have started doing something  Έχω ξεκινήσει με κάτι 

To have a job as something Κάνω μία δουλειά ως κάτι 

to have a job as something Κάνω μία δουλειά ως κάτι 

To practise something Δραστηριοποιούμαι σε κάτι 
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to be employed in a company as 

something 
Έχω προσληφθεί ως κάτι σε μία εταιρία 

to be employed with a company as 

something 
    Απασχολούμαι ως κάτι σε μία εταιρία 

to be employed in a sector  Δραστηριοποιούμαι σε έναν κλάδο 

to work as something      Εργάζομαι ως κάτι 

to practice something  Δραστηριοποιούμαι ως κάτι 

Curriculum vitae Βιογραφικό σημείωμα 

Personal information Προσωπικά στοιχεία 

birth name Όνομα γέννησης 

last name Επώνυμο 

first name Όνομα 

nationality Υπηκοότητα 

birthplace Τόπος γέννησης 

date of birth Ημερομηνία γέννησης 

marital status Οικογενειακή κατάσταση 

personal information Προσωπικά στοιχεία 

Curriculum vitae Βιογραφικό σημείωμα 

curriculum vitae Βιογραφικό σημείωμα 

thematic résumé Θεματικό βιογραφικό 

chonological résumé Χρονολογικό βιογραφικό 

---  Λεπτομερές βιογραφικό 

personal data sheet Επιγραμματικό βιογραφικό 

résumé Βιογραφικό σημείωμα 

To enclose something Επισυνάπτω συνημμένα 

to enclose evidence Υποβάλλω ένα δικαιολογητικό για κάτι 
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to enclose something Επισυνάπτω κάτι ως συνημμένο 

to enclose something Επισυνάπτω κάτι 

Conclusion, Invitation to meet Απολυτήριο, πρόσκληση σε συνέντευξη 

To convince someone of one’s abilities Πείθω κάποιον για τις ικανότητές μου 

to convince someone of one’s abilities Πείθω κάποιον για τις ικανότητές μου 

To bring one’s talent into play Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου 

to bring one’s talent into play for 

something 

Επιθυμώ να αξιοποιήσω το ταλέντο μου 

σε κάτι 

to be willing to use one’s talent for 

something 

Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου σε 

κάτι 

to use one’s talent in a field 
Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου σε 

έναν τομέα 

to be willing to use one’s talent in a field 
Επιθυμώ να αξιοποιήσω το ταλέντο μου 

σε έναν τομέα 

To be willing to contribute to something Θέλω να συμβάλλω σε κάτι 

to be willing to contribute to something Επιθυμώ να συμβάλλω σε κάτι 

to want to contribute to something Θέλω να συμβάλλω σε κάτι 

To be at somebody’s. disposal for further 

discussions 

Είμαι διαθέσιμος σε κάποιον για μία 

συνέντευξη 

to be available for further discussions 
Είμαι διαθέσιμος σε κάποιον για μία 

συνέντευξη 

To solicit an interview Ζητώ ακρόαση 

to request an interview Ζητώ ακρόαση 

To appreciate an opportunity to meet and 

discuss 
Χαίρομαι για μία συνέντευξη 

to appreciate the opportunity of a face-

to-face interview 
Θα χαρώ να προσκληθώ σε συνέντευξη 
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to appreciate an invitation for a face-to-

face interview 

Χαίρομαι για μία πρόσκληση σε 

συνέντευξη 

to appreciate an opportunity to meet and 

discuss 
Χαίρομαι για μία συνέντευξη 

Starting a new job on the 1st January 2001 
Μπορώ να αναλάβω μία νέα θέση από την 

1/1/2001 

to start a new job at somebody on the 5th 

May 2005 

Μπορώ να ξεκινήσω σε κάποιον από τις 

5/5/2005 

to take up a new post on the 1st January 

2001 

Μπορώ να αναλάβω μία νέα θέση από 

την 1/1/2001 

 

 


