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Ήρθα µε

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΧΩΡΙΣ IKAMETI (Α∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ)
-Μπορείς να µείνεις εως και 90 µέρες ηµερολογιακά
από την ηµέρα που µπήκες στην χώρα. Από εκεί και
πέρα εάν η αστυνοµία αντιληφθεί πως σε 5 µέρες
πρέπει να κάνεις ‘’έξοδο’’ ευγενικά σου το
υπενθυµίζει χωρίς να έχεις κάποια επιπλοκή.
-Μετά µπορείς να ξαναµπείς στη χώρα έπειτα από
90 µέρες αφού συµπληρώσεις στο εξωτερικό (ισχύει
από 1/1/2014) για τις συµφωνίες περί έκδοσης βίζας
-ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΙΚΑΜΕΤΙ (Α∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ)
- Μπορείς να ψάξεις για δουλειά ή για κάποια
σπουδή (πανεπιστήµιο, κολέγιο) κα ινα πάρεις
γράµµα αποδοχής. Αυτό το προσκοµείς στην
Κεντρική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της περιοχής σου
και µέσα σε 20 µέρες το Ικαµέτι σου είναι έτοιµο
(διάρκεια του για 12 µήνες µε ανανέωση εφόσον
κάθε χρόνο προσκοµίζεις χαρτί πως συνεχίζεις)

Ήρθα µε

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΧΩΡΙΣ IKAMETI (Α∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ)
-Μπορείς να µείνεις εως και 90 µέρες ηµερολογιακά
από την ηµέρα που µπήκες στην χώρα. Από εκεί και
πέρα εάν η αστυνοµία αντιληφθεί πως σε 5 µέρες
πρέπει να κάνεις ‘’έξοδο’’ ευγενικά σου το
υπενθυµίζει χωρίς να έχεις κάποια επιπλοκή.
-Μετά µπορείς να ξαναµπείς στη χώρα έπειτα από
έξοδο µε 1 µέρα αφού συµπληρώσεις στο εξωτερικό
-ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΙΚΑΜΕΤΙ (Α∆ΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ)
- Μπορείς να ψάξεις για δουλειά ή για κάποια
σπουδή (πανεπιστήµιο, κολέγιο) κα ινα πάρεις
γράµµα αποδοχής. Αυτό το προσκοµείς στην
Κεντρική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της περιοχής σου
και µέσα σε 20 µέρες το Ικαµέτι σου είναι έτοιµο
(διάρκεια του για 12 µήνες µε ανανέωση εφόσον
κάθε χρόνο προσκοµίζεις χαρτί πως συνεχίζεις)

Παίρνω Ικαµέτι
(άδεια παραµονής)
ΜΕ ΤΟ ΙΚΑΜΕΤΙ
-Μπορείς να µείνεις και να κάνεις
απεριόριστες εισόδους εξόδους στη χωρα
χωρίς να εχεις χρονικούς περιορισµούς
(Ανοίγεις λογαριασµούς, προχωράς σε
αγοραπωλησίες γης, ακινήτων, ανοίγεις
κινητή γραµµή τηλεφωνίας, διαδικαστικά µε
το κράτος, αδειοδότηση για άνοιγµα
επαγγέλµατος και όλες τις διατάξεις που
απολαµβάνει ο ξένος υπήκοος εντός της
Τουρκικής επικράτειας

-ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
- Από τη στιγµή που έχεις πάρει το Ικαµέτι η
Αστυνοµική αρχή της περιοχής σου ξέρει τον
φάκελο σου και σε σύντοµο χρόνο σου δίνει
ανανέωση χωρίς διαδικαστικά εκτός εάν
αλλάξεις εργασία, χρήση εµπορική στο
αντικείµενο σου, διεύθυνση.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ + ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΩΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
- Αντεθνική δράση καθώς και δηµιουργία
φακέλου στην Κρατική Ασφάλεια
- ∆ηµιουργία Ποινικού µητρώου στο σύστηµα
point system της κρατικής ασφάλειας σε µια
σειρά ζητηµάτων που άπτονται της εγχώριας
νοµοθεσίας

Το παρόν αποτελεί κοµµάτι του gmt Οµογένεια Τουρκία και υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα τα οποία είναι καταχωρηµένα στην Τουρκική ∆ηµοκρατία, σε
χώρες της Ε.Ε, ΗΠΑ, Καναδά και αλλού. Για διαφήµιση support@omogeneia-turkey.com / Νόµοι No. 3257 και No. 5846 που ισχύουν περί προστασίας
πνευµατικών -και µη δικαιωµάτων µε ισχύ τόσο στην Τουρκική όσο και εκτός αυτής επικράτεια. Επιτρέπεται η καθόλα αναπαραγωγή µέρους ή όλου του
παρόντος υλικού αφού υπάρξει σχετική αναφορά στην πηγή. ‘
Μικρές αγγελίες σε Κων/πολη – επικαιροποιηµένες – έκδοση 24/04/2015 / διαδικτυακή δραστική προώθηση µικρών αγγελιών για Ελληνόγλωσσοκοινό σε
Κων/πολη + Σµύρνη – omogeneia-turkey.com / support@omogeneia-turkey.com

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μπορώ στη Τουρκία να βρω εργασία εάν δεν ξέρω Τούρκικα;
Η Τουρκική αγορά εργασίας αν και αρκετά ευέλικτη είναι µια από τις αγορές που η χρήση της µητρικής γλώσσας
αποτελεί προϋπόθεση για να έχετε τα ίδια πολλαπλά οφέλη που έχουν και οι γνώστες της γλώσσας στη χώρα.

Στην Τουρκική αγορά εργασίας αναγνωρίζονται τα ένσηµα που έχω στην Ελλάδα;
Στην Τουρκική αγορά εργασίας δεν υπάρχει αναγνώριση ενσήµων για κάποιον που δεν έχει υπηκοότητα αλλά εάν τεθεί
θέµαγια απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εντός τη Τουρκικής επικράτειας τότε υπάρχει και η ανάλογη πρόνοια από
πλευράςτου κράτους.
Γίνεται αναγνώριση εργασίας σε ότι αφορά τα ένσηµα από την εργασία µου στην Τουρκία;
Γίνεται αναγνώριση των ενσήµων από τη στιγµή που έχετε και εσείς προχωρήσει σε ανάλογες πρόνοιες από
πλευράςασφάλισης, δικαιώµατος για αυτοασφάλιση καθώς και για την απαρχή πραγµάτωσης φορολογικής δήλωσης
Βιογραφικά Υπάρχει περίπτωση να δεχθούν το βιογραφικό µου στα αγγλικά;
Ναι τα βιογραφικά που είναι στα αγγλικά γίνονται δεκτά από τη στιγµή που είναι πλήρη και επεξηγούν ακριβώς την
εργασιακήεµπειρία καθώς και την χρησιµότητα σας σαν υποψήφιου εργαζοµένου στην Τουρκική αγορά εργασίας
Θεωρείται σκόπιµο να µεταφράσω το βιογραφικό µου στα Τουρκικά;
Ναι το βιογραφικό σας θα ήταν καλό να είναι µεταφρασµένο και στα Τουρκικά ώστε να έχετε την ευχαίρια να δείξετε
τιςδεξιότητες σας σε ένα πιο µεγάλο κοµµάτι υποψήφιων εργοδοτών που τυχόν δεν γνωρίζουν αγγλικά.
Θα πρέπει να περιµένω απάντηση σε ότι αφορά την αποστολή βιογραφικού;
Οι εταιρίες καθώς και οι φορείς ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆ και εταιρίες Λίµιτεδ κατά πλειονότητα τους ενηµερώνουν τους
υποψηφίουςεργαζοµένους για θετική ή για αρνητική έκβαση µετά από την αποστολή βιογραφικών.

Οι εταιρίες και οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιήσουν το βιογραφικό µου;
Πολλές βάσεις διαχείρησης ανθρωπίνων πόρων όπως η kariyer.net έχουν το δικαίωµα να έχουν πνευµατική και
ιδιόχρησηχρήση πάνω στα δεδοµένα τα οποία αποστέλλετε οικιοθελώς . Οι εταιρίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του
εξωτερικούόπως η Adecco ακολουθούν τις διεθνής πολιτικές για χρήση των δεδοµένων των χρηστών και για αυτό αρκετές
από αυτές σαςστέλνουν ενηµερωτικά µηνύµατα µέσω ηλ. Ταχυδροµείου για αγγελίες που γειτνιάζουν µε τις δικές σας
ανάγκες καιχαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Αναζητείται τεχνίτης για εταιρία αλουµινίου 0.216.660.01.01 www.etayapi.com
Εταιρία αναζητεί υπάλληλο 0.532.797.32.40 cengizkarci38@gmail.com

Η/Υ
Εταιρία αναζητεί προσωπικό (γραφίστες και προγραµµατιστές) για µόνιµη συνεργασία. tulingunay@meridientour.com
Εταιρία αναζητεί γραφίστα ή υπάλληλο γραφείου µε γνώσεις office κλπ. 0212.592.15.10 personel@balinsjeans.net
Εταιρία αναζητεί προσωπικό µε γνώσεις η/υ. Άτοµα απο ανατολική ακτή info@gof.com.tr
Εταιρία αναζητεί γραφίστες CV: h.cogendez@datafaks.com.tr 0.216.527.98.75

ΝΥΧΤΑ
Ξενοδοχείο στο Μπεµπέκ αναζητεί µάγειρεες για πλήρη απασχόληση BEBEK Tel: 0.212.231.18.18
Επιχείρηση αναζητεί µπαρίστα και προσωπικό. info@lezzetcigurme.com 0.546.904.90.14

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Εταιρία αναζητεί έµπειρο ηλεκτρολόγο ugurcan@ugurcanelektrik.com 0212.320.79.39
Αναζητείται ηλεκτρολόγος tamhijyen@mynet.com
ΜΕΣΗΤΕΙΕΣ
Εταιρία αναζητεί προσωπικό απο ανατολική ακτή για πλήρη απασχόληση. apartsahil@gmail.com 0537.627.77.77
Γραφείο στο Τσεγκιέλκιοϊ αναζητεί προσωπικό www.borsagayrimenkul.com 0216.460.07.00
Γραφείο αναζητεί συµβούλους (Ατάκιοϊ) selahattin@carismaemlak.com 0.212.560.88.88

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ / ΚΑΡΓΚΟ
Εταιρία αναζητεί προσωπικό mahmut@afacangumruk.com.tr Tel: 0212.241.55.00
Εταιρία µε µεγάλο πελατολόγιο εξωτερικού αναζητεί προσωπικό Cv: ihracat@literaturgumruk.com

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γραφείο δηµοσίων σχέσεων αναζητεί προσωπικό Zincirlikuyu 0.212.275.57.77 info@icemodelmgmt.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ξενοδοχείο αναζητεί αγγλόφωνους υπαλλήλους. Εντός Κων/πολης. ik@olympiangroup.org
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Jolly Tur αναζητεί έµπειρο υπάλληλο µε γνώσεις αγγλικών και τουρκικών. avmacentabasvuru@gmail.com
Ξενοδοχείο στην Τένεδο αναζητεί υπάλληλο κυρία. Απαραίτητα τουρκικά και αγγλικά επιθυµητά.
dikicinurettin@hotmail.com
Fulya, THE PLACE HOTEL αναζητεί υπάλληλο µε γνώσεις αγγλικών για ρεσεψιόν. Τηλ επικοινωνίας : 0.505.595.49.50
Στο Μεσάχωρο το KUK Otel αναζητεί υπάλληλο µε γνώσεις αγγλικών 0530.469.54.63
Ξενοδοχείο στο Μπεσίκτας αναζητεί υπάλληλο µε γνώσεις αγγλικών.0.532.334.51.08
PARK FORA Μεσάχωρο αναζητεί υπάλληλο µε γνώσεις αγγλικών. 0.212.265.50.63- 67
Ξενοδοχείο στο Μπεϊλέρµπεϊ αναζητεί έµπειρο ξενοδοχουπάλληλο µε γνώσεις αγγλικών . Για αιτήσεις
info@bosphoruspalace.com
ΜΟΥΓΛΑ - Αναζήτηση για ξενοδοχουπαλλήλους µε γνώσεις αγγλικών 0.542.312.10.07
APART OTEL στην Αλικαρνασσό/Bodrum αναζητεί προσωπικό µε γνώσεις αγγλικών 0.542.655.67.37
CLUB MED - Αναζήτηση για µασέρ 0536.322.03.19/ 0242.228.43.29
AQUALAND Aττάλεια - Αναζήτηση προσωπικού µε ρωσικά 0.532.100.09.96
HESTIA RESORT αναζήτηση για φυσιοθεραπευτές / µασέρ soldieralex@hotmail.com 0.537.390.74.25
ΑQUALAND KONYAALTI αναζήτηση για µασέρ soldieralex@hotmail.com 0.537.390.74.25
ΣΙ∆Η/Side αναζήτηση για ρεσεψιονίστ info@ozgurhanhotel.com
Ξενοδοχείο αναζητεί προσωπικό getwet@getwet.com.tr 0532.271.04.49

Το βιογραφικό είναι το µοναδικό στοιχείο που έχει ο
εργοδότης στα χέρια του για την προσωπικότητά και
τις ικανότητες µου! Πρόκειται για ένα έγγραφο µε τεράστια
δύναµη που µπορεί να ανοίξει πολλές
επαγγελµατικές πόρτες, αλλά αν δεν αφιερωθεί χρόνος για
την προετοιµασία του, µπορεί να
δηµιουργήσει πολύ άσχηµη εντύπωση στον πιθανό
εργοδότη.
Για να µην συµβεί λοιπόν αυτό θα πρέπει να ακολουθήσω
τις συµβουλές που παρουσιάζονται παρακάτω!

CV

Η εικόνα του βιογραφικού
Η ποιότητα µετράει και όχι η ποσότητα, οπότε φροντίζω να διαφηµίζω τον εαυτό µου όχι πλατειάζοντας άσκοπα, αλλά περιεκτικά σε
δύο σελίδες το πολύ. ∆εν χρησιµοποιώ παραγράφους αλλά bullets και φροντίζω να µην υπάρχουν ορθογραφικά και συντακτικά
λάθη. ∆εν χρησιµοποιώ προσωπικές αντωνυµίες αλλά ουδέτερες εκφράσεις και ουσιαστικά.
Όπου χρησιµοποιώ ηµεροµηνίες ξεκινάω από το πιο πρόσφατο και καταλήγω στο πιο παλιό γεγονός.Προτιµώ γραµµατοσειρά
Times New Roman ή Arial και µέγεθος 10-12 εµφάνιση του βιογραφικού µου να είναι απλή, εκτός αν η θέση για την οποία
ενδιαφερόµαστε απαιτεί την επίδειξη δηµιουργικότητας.
Πως να δοµήσω το βιογραφικό µου ώστε να είναι µοναδικό
Παρακάτω περιγράφεται η δοµή που πρέπει να έχει το βιογραφικό σηµείωµα ώστε να είναι σύντοµο, ειλικρινές, µε προσωπικότητα
Εκτενέστερα η δοµή παρουσιάζεται στο υπόδειγµα που ακολουθεί.
Προσωπικά στοιχεία
Στο σηµείο αυτό συµπεριλαµβάνω:
το ονοµατεπώνυµο
τη διεύθυνση
τα τηλέφωνα επικοινωνίας και e - mail
την ηµεροµηνία γέννησης (προαιρετικά)
την οικογενειακή κατάσταση (προαιρετικά)
Το τµήµα αυτό του βιογραφικού µου συνήθως βρίσκεται στην αρχή.

Σπουδές
Εάν οι σπουδές µου είναι το κυριότερο προσόν σε σχέση µε την επαγγελµατική µου εµπειρία αναφέροµαι σε αυτές πρώτα και «χτίζω»
το βιογραφικό µου γύρω από αυτές. Συµπεριλαµβάνω λοιπόν τα πτυχία ή τα διπλώµατα µου µε αντίθετη χρονολογική σειρά ξεκινώντας
από αυτό που απέκτησα τελευταίο, τον φορέα, το έτος απόκτησής τους και στην περίπτωση που έχω πολλά αναφέροµαι σε αυτά που
σχετίζονται µε την θέση και την εταιρεία.
Ξένες Γλώσσες και/ ή Γνώση Η/Υ
Αναφέροµαι στο επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών παραθέτοντας τα πτυχία που έχω µε τον ακριβή τίτλο τους. Ακόµα, παραθέτω
τις γνώσεις Η/Υ είτε είναι πιστοποιηµένες είτε όχι και αναφέροµαι επακριβώς στα προγράµµατα που χειρίζοµαι.
Επιµορφωτικά Σεµινάρια
Σε ξεχωριστό σηµείο του βιογραφικού µου αναφέροµαι σε τυχόν συµµετοχή µου σε επιµορφωτικά σεµινάρια, παραθέτοντας τον τίτλο
του σεµιναρίου, τον τόπο και τη χρονολογία διεξαγωγής του.
Επαγγελµατική Εµπειρία
Εάν η επαγγελµατική µου εµπειρία είναι πιο σηµαντική σε σχέση µε τις σπουδές µου, θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτήν πρώτα.
Παρουσιάζω τις παρελθούσες θέσεις εργασίας µε αντίθετη χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την τελευταία θέση. Αναφέροµαι στα
καθήκοντα της κάθε θέσης, στους συνεργάτες µου, στους στόχους, στα ωράρια, στις διαδικασίες και στη συµβολή µου στην
ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών στην επιχείρηση.
Ενδιαφέροντα
Το τµήµα αυτό του βιογραφικού πρέπει να τονιστεί περισσότερο από τα άτοµα, τα οποία δεν έχουν µεγάλη εργασιακή εµπειρία, ώστε
να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντα τουςεκείνα που κυρίως σχετίζονται µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση, όπως η
συµµετοχή σε εθελοντικά ή οµαδικά προγράµµατα, που υποδεικνύουν διάθεση και κίνητρα για οµαδική δουλειά Γενικότερα, είναι
σκόπιµο να αναφερθώ στο συγκεκριµένο κοµµάτι, µόνο αν έχω κάτι σηµαντικό και ενδιαφέρον να πω. Στο ίδιο σηµείο θα
µπορούσα να αναφέρω τους στόχους που έχω θέσει στην καριέρα µου, περιγράφοντας τι θα ήθελα να προσφέρω στην εταιρεία, παρά
το τι θα ήθελα να αποκοµίσω εγώ από την εταιρεία.Στο σηµείο αυτό έχω φροντίζει να επικοινωνήσω µε τα άτοµα από τα οποία
χρειάζοµαι συστατικές επιστολές και αναφέρω τα ονόµατά τους σε περίπτωση που ζητηθούν.

info@omogeneia-turkey.com

