Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο
Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα
φροντίσουμε να βρούμε τον ιδανικό Μέντορα (mentor) για εσάς1.
1.

Συνοπτική παρουσίαση του επωφελούμενου

Ονοματεπώνυμο:
Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;
Θεωρείτε σημαντικό να ταιριάζει το φύλο
σας με το φύλο του μέντορά σας;
Επωνυμία επιχείρησης:
Αντικείμενο της επιχειρηματικής σας
δραστηριότητας:
Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας:
Έτη επαγγελματικής εμπειρίας:
Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας:
Διεύθυνση επικοινωνίας
Πόλη – Νομός:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):
Τηλέφωνο εργασίας (σταθερό):
E‐mail:
Website:

1

"Η χρήση του αρσενικού γένους στο κείμενο γίνεται για λόγους συντομίας".

18 – 22

23 – 26
Ναι

27 – 30
Όχι

30+

2.

Τομείς στους οποίους σας ενδιαφέρει να λάβετε καθοδήγηση:
Mentoring Επιχειρηματικότητας (υποστήριξη στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας).
Επαγγελματική πληροφόρηση για συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, βάση του
δηλωθέν κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στο πεδίο 5 (π.χ. δυνατότητες και προοπτικές
απασχόλησης στον κλάδο).
Πληροφόρηση για συγκεκριμένο προφίλ θέσης εργασίας, βάση του δηλωθέν κλάδου
οικονομικής δραστηριότητας στο πεδίο 5 (π.χ. τι κάνει ο υπεύθυνος πωλήσεων, ο υπεύθυνος
ανθρώπινου δυναμικού, ο βοηθός λογιστή, κλπ).
Πληροφόρηση για συγκεκριμένο φορέα, βάση του δηλωθέν κλάδου οικονομικής δραστηριότητας
στο πεδίο 5 (π.χ. πληροφορίες για μία συγκεκριμένη εταιρία, Οργανισμό, Υπουργείο, κλπ).

3.

Ερωτηματολόγιο προσωπικής διερεύνησης του υποψήφιου καθοδηγούμενου (mentee)
1.
Για ποιους λόγους εκδηλώσατε ενδιαφέρον να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα
mentoring ως συμβουλευόμενος;

2.

Με ποιο τρόπο περιμένετε να επωφεληθείτε απ’ αυτήν την εμπειρία;

3.
Σε ποια πεδία συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα σας ενδιαφέρει να λάβετε
καθοδήγηση;
Διαδικασίες Έναρξης,

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Έρευνα Αγοράς,
Εξαγωγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο,
Χρηματοδότηση Επενδύσεων,
Διαδικασίες Έναρξης
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
4.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Περιγραφικά στοιχεία επιχειρηματικού εγχειρήματος:

Σύντομη περιγραφή
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στόχος / προσδοκίες
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Έχετε εμπειρία από αντίστοιχο πρόγραμμα mentoring (καθοδήγησης);
Ναι
Όχι
(αν «Ναι» παρακαλώ περιγράψτε)

4.

Βιογραφικά στοιχεία καθοδηγούμενου (mentee)

4.1.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Εκπαιδευτικός Οργανισμός:

Τίτλος πτυχίου:

Ημερομηνίες (από – εώς):

Τίτλος μεταπτυχιακού:

Ημερομηνίες (από – εώς):

Άλλο (Διδακτορικό
δίπλωμα, σεμινάρια
κατάρτισης, κλπ.):
Ημερομηνίες (από – εώς):

4.2. Επαγγελματική εμπειρία / πρακτική άσκηση
Αρχίστε με την πιο πρόσφατη και παραθέστε πληροφορίες χωριστά για κάθε θέση που κατείχατε.
Ημερομηνίες (από – έως):
Επωνυμία της Επιχείρησης:
Απασχόληση ή θέση που
κατείχατε:

Ημερομηνίες (από – έως):
Επωνυμία της Επιχείρησης:
Απασχόληση
θέση που κατείχατε:

Ημερομηνίες (από – έως):
Επωνυμία της Επιχείρησης:
Απασχόληση ή θέση που
κατείχατε:

Ημερομηνίες (από – έως):
Επωνυμία της Επιχείρησης:
Απασχόληση ή θέση που
κατείχατε:

5.
Κλάδος / τομέας οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο θα δραστηριοποιηθείτε (ΣΤΑΚΟΔ,
2008)
Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα & Δασοκομία

Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αλιεία

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου και νερού

Ορυχεία και Λατομεία
B. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μεταποιητικές Βιομηχανίες:
Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και
Καπνοβιομηχανία
Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών
υλών και προϊόντων
Βιομηχανία Δέρματος και Δερμάτινων
ειδών
Βιομηχανία Ξύλου και Προϊόντων
ξύλου
Παραγωγή Χαρτιού και Προϊόντων
χαρτιού
Εκδοτικές και εκτυπωτικές
δραστηριότητες
Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης
πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων
Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών
προϊόντων και συνθετικών ινών
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
και πλαστικές ύλες
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη
μεταλλικά ορυκτά
Παραγωγή βασικών μετάλλων και
κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
και οπτικών συσκευών
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών
Άλλο:
…………………………………

Κατασκευές
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις
και επιχειρηματικές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική
Κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού
χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και
απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες
δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές
και αθλητικές δραστηριότητες)
Ετερόδικοι Οργανισμοί και Όργανα
(εργαζόμενοι σε υπηρεσίες/ δραστηριότητες/
οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α.

6.
Επιλέξτε το ακαδημαϊκό σας τμήμα που συνδέετε περισσότερο με το πρόγραμμα mentoring (σε
περίπτωση περισσοτέρου του ενός πτυχίων):
Νομική Επιστήμη
Οικονομική Επιστήμη
Επιστήμες Επικοινωνίας
Βιολογία
Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία
Γεωλογία
Γεωπονική
Ιατρική – Οδοντιατρική
Φαρμακευτική
Αρχιτεκτονική
Πολιτικός Μηχανικός
Τοπογράφος
Μηχανολόγος
Ηλεκτρολόγος
Χημικός (Μηχανικός)
Μηχανικός Υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών (πληροφορική)
Φυσική αγωγή – Αθλητισμός
Κτηνιατρική
Δασολογία και Περιβάλλον
Φιλολογία – Φιλοσοφία
Θεολογία
Επιστήμες Αγωγής (παιδαγωγικά)
Ψυχολογία
Ιστορία – Αρχαιολογία
Ξένες Γλώσσες
Καλές Τέχνες
Άλλο, (προσδιορίστε:)……………………………………………..

7. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας δίδεται η συγκατάθεσή σας με την
οποία δηλώνετε ότι βάσει του Ν. 2472/97 ενημερωθήκατε για τη συλλογή των παραπάνω προσωπικών
δεδομένων.
Το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ, δεσμεύονται ότι
δεν θα προβούν σε πώληση, ενοικίαση ή δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των
Μεντόρων, σε κανένα τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση τους.
Οι επωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εκάστοτε διαχειριστή του Δικτύου Συμβούλων
Αποφοίτων Α.Π.Θ. προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση
αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Στοιχεία επικοινωνίας: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ., 2ο Περιφερειακό Γραφείο, Σχολή Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 1ος όροφος, τηλ 2310 996647, email: emmanouil@cso.auth.gr.

ΗΜ/ΝΙΑ:
Ο / Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Υπογραφή

