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Επαγγελματική Προσωπικότητα
Σχέσεις με ανθρώπους: Η πειστικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικά μου ατού. Λαμβάνω
πρωτοβουλίες, διευθύνω με ευχέρεια, καθοδηγώ και επιτηρώ. Η ισχυρή μου άποψη στα
θέματα, η μη αποδοχή δεσμεύσεων αλλά και ο δύσκολός έλεγχός μου από άλλους με κάνει
Ανεξάρτητο. Με καθόλα Δημοκρατικό πνεύμα, συμμετοχή σε διαδικασίες αλλά και παροχή
συμβουλών.
Τρόπος Σκέψης: Πρακτικός και προσγειωμένος τρόπος σκέψης βασισμένος σε δεδομένα,
υπολογισμούς και αναλύσεις. Διατεθειμένος για αλλαγές, με πρωτότυπες ιδέες, ευστροφία,
και εύρεση λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν. Η Λεπτολογία είναι από τα πλέον
βασικά χαρακτηριστικά με ακριβή σημασία στην Λεπτομέρεια. Συνέπεια, τήρηση
προθεσμιών.
Συναισθήματα: Είμαι Φιλόδοξος, βάζοντας υψηλούς στόχους για την σταδιοδρομία και
Κριτικός με έντονο το στοιχείο της διεύρυνσης των δεδομένων. Βλέπω τα μειονεκτήματα και
αναζητώ για κάθε ατέλεια προκειμένου να επιτυγχάνεται πάντα το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα και εκδηλώνω ανησυχία όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρόσχαρος σε
δύσκολες καταστάσεις, αποφεύγοντας τις συναισθηματικές εκρήξεις. Είμαι Ανταγωνιστικός,
σκοπός είναι η νίκη και δεν μου αρέσει η ήττα. Τέλος με κατέχει αποφασιστικότητα, όπου
μερικές φορές δεν πτοούμαι να πάρω ριψοκίνδυνες αποφάσεις.
Εργασιακά Κίνητρα: Αποδίδω υπό την πίεση του χρόνου και είμαι πάντα σε εγρήγορση. Οι
χρηματικές απολαβές αποτελούν βασικό κίνητρο απόδοσης και συνοδεύονται με την
επιτυχία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνω για πολύπλευρες και δημιουργικές εργασίες με
προτίμηση σε ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, χωρίς αυστηρές δομές. Υποκινούμενος από την

δίκαιη εξελικτική πορεία της καριέρας μου με έντονο ενδιαφέρον τόσο για την θέση μου όσο
και τον βαθμό μου.
(Σύμφωνα με το Προφιλ Επαγγελματικής Προσωπικότητάς μου, by SHL Career Associates Μαρία Κουτσαύτη)

Προϋπηρεσία
Υλοποίηση και Διαχείριση ηλεκτρονικής τάξης(moodle) εκπαιδευτικών, Υποστήριξη μαθητών
- βοήθεια σε προβλήματα που προκύπτουν, Δημιουργία και Υποστήριξη ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας
Email marketing, Διαχείριση social media, Δημιουργός Περιεχομένου
Διαδικασίες Μηχανογράφησης, Data Analysis

Εκπαίδευση & Σπουδές
2020- σήμερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2018-2020

Φοίτηση στο Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
(Βαθμός Απολυτηρίου 19,8)

2017-2018

Φοίτηση στο 4ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης

Γνώσεις Υπολογιστών & Ξένες γλώσσες
 IC3 GS4 by Certiport Global Digital Literacy Certification (Στα Αγγλικά & στα Ελληνικά)
(show online Credentials)
 Χειρισμός και γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows, Linux, πακέτων Microsoft
Office, Adobe, Wixsite, moodle
 Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων σε Wordpress
 Δημιουργία, Συντήρηση και Παροχή βοήθειας ηλεκτρονικής τάξης σε Moodle
 Τhe Certificate of Lower in English ( (ECCE), as a Foreign Language (EFL)
 Goethe-Zertifikat Β1

Μετέπειτα Εκπαίδευση- Σεμινάρια
 Σειρά σεμιναρίων στο Utech lab: Smart Living, Web Developing (Html, Css, wordpress)
 «Σημαντικές Επαγγελματικές Δεξιότητες για επιτυχημένη καριέρα» – Ιουλιος 2021
ΝYC
 «Στρες Άγχος και η αντιμετώπισή τους» - Ιούλιος 2021 Κοινωνική Μέριμνα ΠΠ
Κτλ.

Δεξιότητες – Χόμπυ
 Ενασχόληση με το Djing ερασιτεχνικά
 Φωτογραφία

Σημεία Ενδιαφέροντος
Εργασίες Εξαμήνου
 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (1η-5η ΓΕΝΕΑ, 1G-5G)–
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 Εφαρμογές Γραμμικής Άλγεβρας σε python με χρήση multiprocessing

