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Διαβάζω τις μικρές αγγελίες 

Παράδειγμα 1ο  

ΒΟΗΘΟΣ αποθηκάριου ζητείται από την Παπαδάκης ΑΕΒΕ, για την 

αποθήκη της στο Σχηματάρι. 750 ευρώ/μήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6921212121. Ωράριο εργασίας: 08.00 – 16.00, Δευτέρα -Παρασκευή 

 

Ποιο επάγγελμα / ειδικότητα / θέση εργασίας ζητάνε;        

                                                   Ποιος προσφέρει εργασία;  

 

        Πόσα χρήματα / πόσο είναι ο μισθός; 

 

ΒΟΗΘΟΣ αποθηκάριου ζητείται από την Παπαδάκης ΑΕΒΕ, για την 

αποθήκη της στο Σχηματάρι. 750 ευρώ/μήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6921212121. Ωράριο εργασίας: 08.00 – 16.00, Δευτέρα -Παρασκευή 

 

Σε ποιον αριθμό μπορώ να  

τηλεφωνήσω; 

                    Σε ποια περιοχή είναι η εργασία;        

Πόσες ώρες την ημέρα και πόσες 

ημέρες την εβδομάδα είναι η                

εργασία; Τι ώρα ξεκινάει και τι ώρα 

τελειώνει;  

Ποιο επάγγελμα ζητάνε: βοηθός αποθηκάριου 

Ποιος προσφέρει εργασία: Παπαδάκης ΑΕΒΕ 

Περιοχή εργασίας: Σχηματάρι Αττικής 

Ωράριο εργασίας: 08.00 – 16.00 (8ωρο), Δευτέρα με Παρασκευή 

Πόσο είναι ο μισθός: 750 ευρώ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6921212121 
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Διαβάζω τις μικρές αγγελίες 

Παράδειγμα 2ο  

ΒΟΗΘΟΣ μάγειρα 20 - 40 ετών ζητείται για χώρο εστίασης θαλασσινών 

με γνώσεις στα θαλασσινά, περιοχή Καλλιθέα, οδός Θησέως 75. 

Τηλεφωνική επικοινωνία: 2103421212, 12:00-20:00 καθημερινά. 

 

Ποιο επάγγελμα / ειδικότητα / θέση εργασίας ζητάνε; 

                                  Ποιες ηλικίες εργαζομένων ζητάνε;              

                   Ποιος είναι ο χώρος εργασίας; 

 

ΒΟΗΘΟΣ μάγειρα 20 - 40 ετών ζητείται για χώρο εστίασης θαλασσινών 

με γνώσεις στα θαλασσινά, περιοχή Καλλιθέα, Θησέως 75. Τηλεφωνική 

επικοινωνία: 2103421212, 12:00-20:00 καθημερινά. 

 

Ποιες δεξιότητες – προσόντα ζητάνε; 

 

            Σε ποιον αριθμό και σε ποιες ώρες  

            μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους; 

    Σε ποια περιοχή είναι η εργασία       

                    και σε ποια διεύθυνση;  

 

Ποιο επάγγελμα ζητάνε: βοηθός μάγειρα 

Ποιες ηλικίες εργαζομένων ζητάνε; από 20 έως 40 ετών 

Ποιος είναι ο χώρος εργασίας: χώρος εστίασης θαλασσινών  

Ποιες δεξιότητες – προσόντα ζητάνε: γνώσεις στα θαλασσινά 

Περιοχή και διεύθυνση εργασίας: Καλλιθέα, Θησέως 75 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103421212, 12:00-20:00 καθημερινά 
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Δραστηριότητα 

 

Διάβασε με προσοχή τις παρακάτω μικρές αγγελίες και απάντησε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν: 

 

1η αγγελία: 

ΝΕΟΣ 20 - 30 ετών ζητείται ως βοηθός κηπουρού για συντήρηση κήπων, 4ωρη 

απασχόληση (08.00 - 12.00), περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρη. 

2η αγγελία: 

Ζητούνται Τεχνίτες Υδραυλικοί και Βοηθοί Υδραυλικού από τεχνική εταιρεία στην  

Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 6911212121 

(Ώρες επικοινωνίας 10.00-13.00). Απαραίτητα Προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση, διάθεση για εργασία, συνέπεια και επαγγελματισμός. 800 ευρώ.  

3η αγγελία: 

ΒΟΗΘΟΣ μάγειρα (με δυνατότητα λάντζας), ζητείται για πλήρη απασχόληση από 

γνωστή ταβέρνα - μεζεδοπωλείο στον Άλιμο. Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία.  

4η αγγελία: 

ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΣ ή και βοηθός λουστραδόρου, ζητούνται άμεσα για μόνιμη εργασία 

από βιοτεχνία επίπλων στον Αυλώνα Αττικής, απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία, 

εύκολη πρόσβαση με τον προαστιακό από την Αθήνα. 

5η αγγελία: 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη για απογευματινή εργασία σε καινούργιο 

αρτοζαχαροπλαστείο, άμεση πρόσληψη. Περιοχή Δάφνη Αττικής. 6912654565 

6η αγγελία: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ πλεκτικής στην Καβάλα ζητεί νέο για εργασία σε αποθηκευτικούς 

χώρους, διεκπεραίωση παραγγελιών και μεταφορά εμπορευμάτων. 2510256521 

7η αγγελία: 

Ζητούνται καθαρίστριες έως 45 ετών για καθαρισμό γραφείων. Από περιοχές 

Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Κέντρο. Ωράριο εργασίας: 05:00-13:00, 6ήμερη εργασία από 

Δευτέρα έως Σάββατο. Τηλεφωνική επικοινωνία: 10:00-15:00 (Δευτέρα έως 

Παρασκευή). Τιμή 600€ 
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Α. Γράψε πέντε (5) διαφορετικά επαγγέλματα / ειδικότητες / θέσεις 

εργασίας που ζητάνε στις μικρές αγγελίες: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Β. Σε πόσες αγγελίες ζητάνε αποκλειστικά γυναίκες; (Κύκλωσε τη σωστή 

απάντηση) 

Μία (1)     Δύο (2)     Τρεις (3) 

 

Γ. Σε ποια από τις αγγελίες η εργασία είναι μόνο απογευματινή; 

(Κύκλωσε τη σωστή απάντηση) 

3η  αγγελία                          5η αγγελία                      6η αγγελία  

 

Δ. Σε πόσες αγγελίες ζητάνε προϋπηρεσία – εμπειρία; (Κύκλωσε τη 

σωστή απάντηση) 

Δύο (2)             Τρεις (3)         Τέσσερις (4) 

 

Ε. Στην περιοχή Δάφνη Αττικής ζητάνε βοηθό (Κύκλωσε τη σωστή 

απάντηση): 

μάγειρα             κηπουρού               ζαχαροπλάστη 

 

ΣΤ. Σε ποια αγγελία η εργασία είναι έξι (6) ημέρες την εβδομάδα; 

(Κύκλωσε τη σωστή απάντηση): 

1η  αγγελία                           2η αγγελία                      7η αγγελία  

 


