
Περιεχόµενα 

Κεφάλαιο 1:  Εσείς, το προσωπικό σας, και η σταδιοδροµία σας  13 

Ο µύθος του αµερικανικού µάνατζµεντ που οδηγεί σε κακές προσλήψεις και απο-

τελµατωµένες σταδιοδροµίες. Η πρώτη αρχή του µάνατζµεντ και το τελικό κόστος 

της αυταπάτης. Το εργατικό δυναµικό ως σπονδυλική στήλη της εταιρείας. Η πλη-

γή όσων κοιτάζουν µόνο πότε θα έρθει η ώρα για να φύγουν. Οκτώ λόγοι για κακές 

προσλήψεις. Τα τρία κριτήρια για προσλήψεις που ξεχωρίζουν. 

Κεφάλαιο 2:  Κατανοήστε τις ανάγκες σας  20 

Ένας τρόπος ελέγχου της πορείας που ακολουθείτε. Η ευκαιρία για να επαναλάβε-

τε τα λάθη σας, ή να διδαχθείτε από αυτά. Έξι φάσεις για τη διαπίστωση των 

πραγµατικών αναγκών σας. Τα δεκαεπτά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

επιτυχηµένων υπαλλήλων. 

Κεφάλαιο 3:  Οι προσλήψεις στη σηµερινή εποχή  25 

Πώς να βρίσκετε κορυφαία στελέχη και στο µέλλον. Τεχνικές παρουσίασης αγγε-

λιών και συµβουλές. Καινοτόµα προγράµµατα εργασίας και µερισµός θέσεων ερ-

γασίας. Εταιρείες αναζήτησης στελεχών επιχειρήσεων. 

Κεφάλαιο 4:  Τα “κενά” στο βιογραφικό σηµείωµα  53 

Ποια είναι η αξία του βιογραφικού σηµειώµατος; Τα τέσσερα στυλ βιογραφικού 

σηµειώµατος και σε τι αποσκοπούν. ∆ιογκωµένη παρουσίαση. Ρήµατα που δηλώ-

νουν δράση. Ισχυρισµοί για θέµατα εκπαίδευσης και η διαφορά ανάµεσα στα επι-

τεύγµατα και τους τίτλους. Εξατοµικευµένο φύλλο καταλληλότητας. Χρήση του 

βιογραφικού σηµειώµατος για διατύπωση διεισδυτικών ερωτήσεων. 
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Κεφάλαιο 5:  Από την τηλεφωνική συνέντευξη στον κατάλογο  

µε τους επικρατέστερους υποψηφίους  61 

Εξοικονοµήστε χρόνο και χρήµατα και αποφύγετε την απογοήτευση µε τις τηλε-

φωνικές συνεντεύξεις. Μειώστε το µέγεθος του καταλόγου υποψηφίων, συστηµα-

τοποιήστε τη διαδικασία της συνέντευξης. ∆εκαεπτά ερωτήσεις που µπορείτε να 

θέσετε τηλεφωνικώς στον υποψήφιο. Τι να κάνετε µε όσους δεν µπορείτε να χρη-

σιµοποιήσετε, και µε τους υποψηφίους για τους οποίους δεν είστε σίγουροι. Οι βα-

σικοί κανόνες γι' αυτούς που θέλετε να δείτε. 

Κεφάλαιο 6:  Η τέχνη και η επιστήµη της συνέντευξης  71 

Η τέχνη της ερώτησης: ∆ώδεκα βασικές τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί να εξα-

σφαλίσουν στοιχεία και όχι λόγια. Η τέχνη της συνοµιλίας: Τα έξι µυστικά για να 

κάνετε τη συζήτηση να προχωρήσει και να αποκτήσετε όσο το δυνατόν περισσότε-

ρες πληροφορίες. Η επιστήµη των στυλ συνέντευξης: Οι τέσσερις βασικοί τύποι, 

τα δυνατά και τα αδύνατά τους σηµεία. Η σφαιρική προσέγγιση: πώς κρίνεται η 

ικανότητα, η προθυµία, και η διοικησιµότητα του µελλοντικού στελέχους. Σχεδια-

σµός της δοµής της συνέντευξης. Αρχικές προετοιµασίες. 

Κεφάλαιο 7:  Ικανότητα  89 

Είναι ο υποψήφιος ικανός να εκτελέσει την εργασία; Περισσότερες από 50 διερευ-

νητικές ερωτήσεις για τις βασικές αρµοδιότητες, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, 

την ικανότητα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και την ικανότητα λήψης αποφάσε-

ων, τους λόγους της αποχώρησης από την εργασία, τις σχέσεις µε τα διευθυντικά 

στελέχη. Ποιος είναι ο στόχος σας µε κάθε ερώτηση, και ποια είναι τα σηµάδια 

κινδύνου για τα οποία πρέπει να επαγρυπνείτε. 

Κεφάλαιο 8:  Προθυµία  101 

Παρόλο που ο υποψήφιος είναι ικανός, είναι πρόθυµος να κάνει την εργασία; Πε-

ρισσότερες από 100 ερωτήσεις που βαθµολογούν την αυτοεκτίµηση, την κατανόη-

ση των εργασιακών καθηκόντων, την προθυµία για εποικοδοµητική συνεργασία 

µέσα στο πλαίσιο της οµάδας, τις αναλυτικές προσεγγίσεις, τη διαχείριση του χρό-

νου, τα επίπεδα ενεργητικότητας, τη διατήρηση της ψυχραιµίας σε δύσκολες στιγ-

µές, και την παρακίνηση. Πώς να βρίσκετε υπαλλήλους που θέλουν να ολοκληρώ-

σουν την εργασία τους. 

Κεφάλαιο 9:  ∆ιοικησιµότητα  117 

Ακόµη και αν ο υποψήφιος είναι ικανός και πρόθυµος, είναι διοικήσιµος; Θα µπο-

ρέσετε να τον διοικήσετε µε επιτυχία; Περισσότερες από 50 ερωτήσεις που διερευ-

νούν πώς αντιδρά σε εντολές και επικρίσεις, ποια είναι τα συναισθήµατα απέναντι 

στα διευθυντικά στελέχη, την ωριµότητα στο χώρο εργασίας, την αφοσίωση στις 



 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 

διαδικασίες, το θυµό και την ειλικρίνεια. Πώς να µάθετε περισσότερα για τις δικές 

σας τεχνικές διοίκησης. Οκτώ ερωτήσεις για το τέλος της συνέντευξης. 

Κεφάλαιο 10:  Κινήσεις στο παρασκήνιο  129 

Πόσες συνεντεύξεις και πόσοι λήπτες συνεντεύξεων απαιτούνται για µια καλή 

πρόσληψη; ∆ηµιουργία µιας οµάδας λήψης συνεντεύξεων και διάρθρωση της πρώ-

της, της δεύτερης, και της τρίτης συνέντευξης. Το γεύµα που δίνει λύσεις. 

Κεφάλαιο 11:  Η πρόσληψη µάνατζερ  137 

Πώς να βρίσκετε ανθρώπους που να διεκπεραιώνουν εργασίες µέσω άλλων αν-

θρώπων. Περισσότερες από 60 ερωτήσεις για να ανακαλύψετε τη στοιχειώδη ε-

πάρκεια, το ποσοστό αποχώρησης προσωπικού, την τεχνογνωσία των προσλήψε-

ων, τις ικανότητες για εκπαίδευση και προσανατολισµό, την ικανότητα παρακίνη-

σης του προσωπικού, την εξουσία και την πειθαρχία, τη στάση απέναντι στους α-

νώτερους, τις δεξιότητες στο καθηµερινό µάνατζµεντ, τις οικονοµικής φύσης αρ-

µοδιότητες. Καλός µάνατζερ ή οριακός επιστάτης; 

Κεφάλαιο 12:  Η πρόσληψη πωλητών  149 

Εσείς τους παίρνετε συνέντευξη ή µήπως εκείνοι προσπαθούν να σας πλασάρουν 

τον εαυτό τους; Περισσότερες από 70 ερωτήσεις που έχουν στόχο να διερευνήσουν 

την ωριµότητα στις πωλήσεις και τις γνώσεις, το ηθικό κάτω από συνθήκες πίεσης, 

την ικανότητα διείσδυσης σε µια αγορά, το βαθµό πειστικότητας και επιµονής, τις 

δεξιότητες στο τηλεµάρκετινγκ. 

Κεφάλαιο 13:  Οι µελλοντικές προοπτικές  161 

Λήψη συνέντευξης από άτοµα που µόλις αποφοίτησαν. Περισσότερες από 40 ερω-

τήσεις που βοηθούν να διερευνήσετε την αντοχή, τη γνώση του κόσµου των επι-

χειρήσεων, τα σχέδια για το µέλλον, τις φιλοδοξίες. Στοιχηµατίστε στο µέλλον µε 

ελάχιστες πληροφορίες για το παρελθόν. 

Κεφάλαιο 14:  Η πρόσληψη υπαλλήλων γραφείου  167 

Πώς µπορεί µια κακή πρόσληψη υπαλλήλου γραφείου να προκαλέσει πραγµατική 

κρίση παραγωγικότητας στο τµήµα σας. Η σταδιοδροµία του υπαλλήλου γραφείου. 

Ειδικές ερωτήσεις για υποψηφίους υπαλλήλους γραφείου. 

Κεφάλαιο 15:  Το νοµικό πλαίσιο των συνεντεύξεων  171 

Είστε περίεργος να δείτε τι σηµαίνει ‘ερώτηση που εισάγει διακρίσεις’; Σύνοψη 

των αρχών της συνέντευξης που θα σας βοηθήσει να µην παραβείτε το νόµο. 



10 ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 

 

Κεφάλαιο 16:  Το έκτακτο προσωπικό  177 

Οι αλλαγές στην οικονοµία έχουν δηµιουργήσει πλούσια πηγή έκτακτων υπαλλή-

λων, µερικώς απασχολούµενων στελεχών, συµβούλων, και εξωτερικών συνεργα-

τών. Μήπως πρέπει να τους αξιοποιήσετε περισσότερο; 

Κεφάλαιο 17:  Υψηλή παραγωγικότητα και προσήλωση στο νόµο  

για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες  185 

Η σωστή αξιολόγηση ενός ελάχιστα χρησιµοποιούµενου πόρου: των αναξιοποίη-

των 43 εκατοµµυρίων Αµερικανών µε ειδικές ανάγκες. Πώς δεν θα παραβείτε αυ-

τόν το σηµαντικό (και πολύπλοκο) νόµο. 

Κεφάλαιο 18:  Οι προσλήψεις στη σωστή διάσταση  197 

Οι πέντε φάσεις του κύκλου ζωής της εταιρείας: Το γεγονός ότι προσλάβατε τον 

τέλειο υποψήφιο δεν σηµαίνει ότι κάνατε και την καλύτερη επιλογή. Ερωτήσεις 

που σας βοηθούν να διαπιστώσετε την πείρα που έχει ο υποψήφιος από τον κύκλο 

ζωής µιας εταιρείας, και την καταλληλότητά του για τις ανάγκες και τις προσδοκί-

ες σας. 

Κεφάλαιο 19:  Πώς να προσλαµβάνετε τους καλύτερους  203 

Η συνετή τελική απόφαση. 

Ειδικό σηµείωµα σχετικά µε την εξέταση για ναρκωτικά  205 

Σχέδια συνεντεύξεων   213 

Τέσσερα έτοιµα προς χρήση σχέδια που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως αφετηρία 

σε τέσσερις κρίσιµους τοµείς συνεντεύξεων: για πωλητές, µάνατζερ, προσλήψεις 

στον εισαγωγικός βαθµό, και υπαλλήλους γραφείου. 

Ευρετήριο 229 

 


