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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6  
Οικονομικά Στελέχη,  
Μηχανοργάνωση,
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10 
Ιατροί, Νοσηλευτές,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί,
Μηχανικοί

σελ. 12
Logistics, Οδηγοί,  
Αποθηκάριοι, Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Καθαριότητα

463
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα
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ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι
• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου 
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
• Βύρωνας, Δημαρχείο 
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο 
• Μαρούσι, Δημαρχείο 
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ 
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Δάφνη, Δημαρχείο 
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, Δημαρχείο 
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή 
• Κηφισιά, Δημαρχείο 
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα 
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος 
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
• Αθήνα, Δημαρχείο 
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA 
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, Career in Progress 
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  
• Αθήνα, City Unity College 
• Αθήνα, Mediterranean College 
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts 
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης 
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ 
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή 
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM 
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

(Γραμματείς Τμημάτων: Γαλλικής, Γερμανικής & 
Ελληνικής Γλώσσας & Φιλοσοφίας)

• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος 
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Περιστέρι, Δημαρχείο 
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αχαρναί, Δημαρχείο 
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης 
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Γλυφάδα, BCA 

• Παλλήνη, Δημαρχείο 
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο 
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Βριλήσσια, Δημαρχείο 
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο 
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο 
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο 
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο 
• Πετρούπολη, Δημαρχείο 
• Μαραθώνας, Δημαρχείο 
• Παιανία, Δημαρχείο 
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο 
• Βάρη, Δημαρχείο 
• Βούλα, Δημαρχείο 
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο 
• Σαρωνικός, Δημαρχείο 
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο 
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο 
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σπατών Αρτέμιδος, Δημαρχείο 
• Διόνυσος, Δημαρχείο 
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κεντρικό Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Service Desk Supervisor 
Large Enterprise Operations

Η θέση αφορά στη διαχείριση του Service Desk των μεγάλων πελατών της Xerox Hellas που υποστηρίζει 
την καθημερινή λειτουργία των συμβολαίων Managed Print Services (MPS). 

Ο ρόλος αφορά: 
1. στην κατανόηση και σε βάθος εκμάθηση των δυνατοτήτων της υφιστάμενης software πλατφόρμας 
υποστήριξης των MPS συσκευών και συμβάσεων 
2. στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους MPS πελάτες της Xerox με παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας των service desk 
operators 
3. στη μηνιαία παρακολούθηση της εξέλιξης του φορτίου εργασιών και στην παραγωγή αναφορών  
παραγωγικότητας ανά είδος εργασίας και ανά operator 
4. στην ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων  
tβελτίωσης περιοχών που προβληματίζουν 
5. στη διασφάλιση της συνεχούς συντήρησης των δεδομένων των υποστηριζόμενων συσκευών  
από την πλατφόρμα 
6. στην υποστήριξη των εσωτερικών χειρισμών επίλυσης περιστατικών δυσαρέσκειας πελατών  
που προκύπτουν από τη εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών υποστήριξης 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
•είναι απόφοιτος ΤΕΙ (Σχολές τεχνολογικών εφαρμογών), 
•έχει 2+ χρόνια εμπειρίας σε τμήμα customer service ή πωλήσεις, 
•έχει γνώσεις IT και εμπειρία στην λειτουργία και διαχείριση web εφαρμογών, 
•είναι οργανωτικός και να μπορεί να συντονίσει και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας του. 
 
Επιπλέον ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
•έχει γνώσεις και εμπειρία στη λειτουργία εκτυπωτικού εξοπλισμού και print drivers, 
•έχει πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας (τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο), 
•γνωρίζει να μιλά και να γράφει πολύ καλά στα Αγγλικά, 
•είναι εξωστρεφής και επιδέξιος στην επικοινωνία με πελάτες, 
•γνωρίζει πολύ καλό χειρισμό MS Office (MS PowerPoint, MS Excel, MS Project), 
•είναι ικανός να προσαρμοστεί γρήγορα σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και σε μια γρήγορα 
αναπτυσσόμενη ομάδα.

Επιπλέον του πακέτου αποδοχών και πρόσθετων ασφαλιστικών παροχών, παρέχουμε πλήρη, συνεχή 
και μοναδικού επιπέδου εκπαίδευση βασισμένη στα υψηλά standards που θέτει η Xerox Corporation, 
καθώς και πολλαπλές ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: Xerox.Hellas@xerox.com υπ’ όψη: 
HR Ref.: LEO_GDO/SPV_14.

Για λογαριασμό πελάτη μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση: 

Πωλητής για τη Β. Ελλάδα 
Με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία: Εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση στο χώρο των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα  
καθώς επίσης και παρουσία στο εξωτερικό (Βαλκάνια-Τουρκία). 

Η θέση: Η εταιρεία αναζητά άτομο με διάθεση για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ευχέρεια 
στη διαπροσωπική επικοινωνία.

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ως βασικό καθήκον την διατήρηση και την ανάπτυξη των πωλήσεων  
στην περιοχή ευθύνης του, τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και για νέους πελάτες.

Η θέση αναφέρεται στη διεύθυνση πωλήσεων και συνεργάζεται στενά με τη γενική διεύθυνση της εται-
ρείας.
 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εντοπισμός νέων πελατών και καθορισμός της μεθόδου προσέγγισης τους 
•Τήρηση σχετικών αρχείων της εταιρείας και παροχή αναφορών στην γενική διεύθυνση  
και στη διεύθυνση πωλήσεων 
•Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών  
και των στόχων της εταιρείας 
•Προβλέπονται διανυκτερεύσεις εκτός Θεσσαλονίκης (2-3 το μήνα) καθώς επίσης μελλοντικά και ταξίδια 
στο εξωτερικό 
 
Χαρακτηριστικά του κατάλληλου υποψηφίου: 
•Πτυχίο οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης (ιδανικά χημείας) 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία έως πέντε έτη σε πωλήσεις business-to-business, ιδανικά σε βιομηχανικό 
προϊόν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Η γνώση μίας Βαλκανικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με όλα τα τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη  
των εταιρικών στόχων  
 
Αμοιβές και παροχές: 
•Μισθός και bonus βάσει της επίτευξης των στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση και σεμινάρια από προμηθευτές του εξωτερικού 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο, laptop και αυτοκίνητο 
•Αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μοντέρνο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: office+CV@humanvalue.co. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

Σύνδεση με το The Network, το μεγαλύτερο δίκτυο e-recruiting στον κόσμο

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Receptionist / SecretaryΕκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών 
για Πλήρη Απασχόληση

Κωδικός: CC001  
Περιοχή: Αθήνα 
 
•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης του πελάτη και η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και προσαρμοστικό/ή σε ένα δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y;  
 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα των πελατών μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή εναλλακτικών λύσεων.  
 
Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών  
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική εταιρεία 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: 
jo@wind.gr. Fax: 210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα 
ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

ISI Hellas S.A., the leading Developer of Military 
Command & Control, Data Link, and Simulator/
Trainer Systems is looking for new talent to join our 
Administration department. You will be working in 
a creative work environment where your input and 
contribution will matter. 

Main Responsibilities include: 
•Answer incoming telephone calls, include 
determines purpose of callers, and forwards calls 
to appropriate personnel and departments. 
•Greet visitors/guests/members professionally, 
determining the nature and purpose of visit and 
direct and escort them to appropriate destination or 
waiting rooms. Monitors visitors’ access and issues 
visitor passes. 
•Collect, sort, distribute and prepare incoming and 
outgoing correspondence, mail, messages and 
deliveries. 
•Prepares files, reports, documentation, and 
forms using primarily work processing, and other 
company computer programs. 
•Prepares documentation to include editing, 
verification, copying, shredding, distribution and 
preparation for delivery  
translation from Greek to English and vice versa 

•Maintains printed and magnetic media files and 
records 
•Performs material receiving and service 
inspections to include associated actions and 
required documentation 
•Assist other departments with administration tasks

Candidate’s Profile:  
To comply as a candidate for this position 
the applicant should meet the following 
requirements: 
•Bachelor degree or, two years at a minimum 
equivalent experience in performing the foregoing 
functions as required 
•Requires good communication skills, both verbal 
and written in English and Greek 
•Requires good knowledge of Microsoft Office 
suite or equivalent tool 
•Strong written and verbal communication skills

If this position is of interest to you and matches 
your background, please send us your CV in 
English to: ISI Human Resources Dept., Gravias 
12 & Kritis 2, 16451 Argyroupoli. Tel: 210-
9647756 or fax: 210 9634892, e-mail: marilena.
mavrodopoulou@isihellas.gr

Η AMVIS είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον οπτικό & οφθαλμολογικό χώρο. Δραστηριοποιείται 
δυναμικά & αποτελεί ιδεώδες περιβάλλον για επαγγελματική εξέλιξη. 

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα άτομο δραστήριο και δυναμικό ως:

Web Marketing Developer 
(WEB 0913)

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο ιατρικών ειδών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποιοτικά 
brands. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφι-
ος/α για να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα την Αττική:

Εμπορικός Επισκέπτης 
(κωδ. CΑ-14)

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντι-
προσωπεύει η εταιρία στην περιοχή ευθύνης 
(Αττική)

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές μεταλυκειακές σπουδές 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων ιατρικών 
ειδών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και αξιοποίησης 
τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός  
της γλώσσας 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο,  
αποτελεσματικό, με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 

•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄κατηγορίας. 
Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων  
κατά περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο  
περιβάλλον εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κω-
δικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr 
ή στο fax 2310-517.494 Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Αρμοδιότητες 
•Σχεδίαση, υλοποίηση & διαχείριση των websites, 
των επαγγελματικών σελίδων στα Social Media 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, κλπ.) και 
των blogs 
•Υλοποίηση & διαχείριση όλων των προωθητικών 
ενεργειών (banner advertising) σε ιστοσελίδες και 
e-shops του χώρου 
•Υλοποίηση & διαχείριση του ψηφιακού marketing 
καθώς και την παρακολούθηση των τάσεων της 
αγοράς και του ανταγωνισμού 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο σχετικής ειδικότητας                                
•Γνώση στην σχεδίαση δυναμικών ιστοσελίδων 
(HTML 5, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL 
κλπ) 

•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(Adobe Photoshop κλπ) 
•Εμπειρία στην διαχείριση των social media 
•Portfolio με δείγματα σχετικών εργασιών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δημιουργικό & καινοτόμο πνεύμα 
•Ομαδικότητα & συνέπεια σε απαιτητικά 
deadlines 
•Εργασιακή εμπειρία μέχρι 3 έτη  
στην συγκεκριμένη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα υπόψη Έρης Τσαλίκη 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (WEB 0913) 
στο e-mail: e.tsaliki@amvis.gr. Θα αξιολογηθούν 
οι υποψηφιότητες μόνο με όλα τα παραπάνω 
προσόντα.*Τη Μ. Τρίτη, 15/04/2014 και την Τρίτη μετά το Πάσχα, 22/04/2014 

η freepress Skywalker δε θα κυκλοφορήσει. Ξανά κοντά σας στις 29/04/2014.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20144

συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η μεγαλύτερη αλυσίδα ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην 
Κρητη ‘Tourent Car Rental’ επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν του 2014:

Υπάλληλο Γραφείου  
για το σταθμό Χερσονήσσου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοικος Χερσονήσσου. 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Άριστη γνώση προφορικής & γραπτής  
Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά. 
•Ευελιξία-ομαδικότητα-προσαρμοστικότητα-οργανωση 
•Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 
θα ληφθεί υπ’ όψιν. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Ωράριο εργασίας πρωί-απόγευμα σπαστό. 

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύ-
ξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη Γενια-
τάκη Κεντρικά Γραφεία: Tourent - 25ης Αυγούστου 
11, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: 2810.240.222. Αποστο-
λή βιογραφικού στο e-mail: hr@minosimperial.com

H DRIVE ΑΕ, διακεκριμένη στο χώρο των μισθώσεων 
αυτοκινήτων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου
Για τα γραφεία της στην Αθήνα (ATH). 
 
Αρμοδιότητες θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση και εφαρμογή των ενεργειών  
που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προώθη-
σης και πώλησης των υπηρεσιών της εταιρείας 
 
Προσόντα υποψηφίων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Πάθος για επιτυχία και διάκριση 
 
Βασικά προαπαιτούμενα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πρόσθετο δυνατό προσόν 
•Καλή χρήση Η/ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να 
αναφέρεται με τον ανάλογο κωδικό, υπ όψιν κου 
Χατζητσιράκογλου, στο fax 2310478897 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: chmakis@drive-hellas.gr

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρία με 
ηγετική θέση στο χώρο των πληροφοριακών συστη-
μάτων για τη βιομηχανική παραγωγή, με έδρα την 
Παιανία, ενδιαφέρεται να προσλάβει για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών:

Υπάλληλο Γραφείου  
(Κωδ. CNS0314)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλά Αγγλικά (γραπτά και προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Εξοικείωση με ERP επιθυμητή 
•Προϋπηρεσία 1-2 χρόνων σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση στην Ελλάδα 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
g.velaetis@theodorou.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Secretary 

Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 

Period: On the Go, from Jan 10th to 30-4-2014 
From 1-5-2014 to 15-09-2014 established at 
Mykonos island 
Salary: Be Negotiated
About us: A very exciting opportunity has arisen to join 
a really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our 
place offers a big variety in champagne and classic 
cocktails. Offers a loyal and devoted customer base and 
we focused in everything we do on maintaining the best 
customer service in industry. The concept is based on 
quality fresh dishes with a chic design and great service. 
It is a place which can host birthday parties, bachelor 
parties or any other very special event. We strive to 
create a work place culture that values family, work life 
balance, and community. Our focus is to greet all guests 
equally and warmly. This is a luxury concept and as such 
we require that all staff have relevant experience. It is an 
ongoing position where the team is of crucial importance 
to the success of the restaurant, so we are only looking 
for serious candidates who want to commit to a full time 
permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Prepare and manage correspondence, reports and 
documents 
•Maintain high standards of personal appearance 
and grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take, type and distribute minutes of meetings 
•Implement and maintain office systems 
•Arrange and confirm appointments 
•Handle incoming mail and other material 
•Set up work procedures 
•Collate information 
•Maintain databases 
•Communicate verbally and in writing to answer inquiries 
and provide information 
•Liaison with internal and external contacts 
•Coordinate the flow of information both internally and 
externally 
•Operate office equipment 
•Manage office and other supplies 
•Other duties as required 
 
Requirements 
•Relevant training or qualification 
•Knowledge and experience of relevant software 
applications - spreadsheets, word processing, and 
database management 
•Knowledge of administrative and clerical 
procedures  
•Knowledge of business principles 
•Proficient in spelling, punctuation, grammar and 
other English language skills 
•Proven experience of producing correspondence 
and documents 
•Proven experience in information and 
communication management  
•Required typing speed 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
 
Key Competencies 
•Verbal and written communication skills 
•Attention to detail 
•Confidentiality 
•Planning and organizing 
•Time management 
•Interpersonal skills 
•Customer-service orientation 
•Initiative 
•Reliability 
•Stress tolerance 
•We don’t need a good Secretary for this position,  
we need The Best Secretary 
•Don’t forget to send (attached )your name, photo and to 
write down your region  
 
Benefits  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com. We are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. Unfortunately 
due to the volume of applications we are only able  
to respond to candidates we wish to interview.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζη-
τά για τα ξενοδοχεία της:

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο τουριστικής 
σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα-Υψηλό επίπεδο συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα, στο e-mail: marketing@andronisexclusive.com

Η εταιρεία ANYMELSA δραστηριοποιείται στην διά-
θεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και 
εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προ-
σφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά και-
νοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς Υα-
λουρονικό οξύ, plasmatherapy, μεσοθεραπείες & 
μηχανήματα RF & Laser.
Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργα-
τών σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και 
αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες 
προσεγγίζοντας νέες αγορές και αναζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων
Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή με βα-
σικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πε-
λατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης  
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς:  
δερματολόγους-πλαστικούς & κέντρα  
αισθητικής. Έλεγχος- διαχείριση υπάρχοντος  
πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρείας 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και  
του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων 
 
Προφίλ / προσόντα υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων 
marketing-διαφήμιση  
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
sales-marketing,. 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο  
των ιατροτεχνολογικων προϊόντων  
& των ιατρικών ενέσιμων δερμοκαλλυντικών  
•Απαραίτητη εμπειρία reporting 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις. 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια νέα και 
δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
το επιθυμητό Προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βι-
ογραφικών στο e-mail: info@advanceproducts.gr

Τhe primary role of this position is to provide 
comprehensive:

PA Support to the  
Managing Director

This position would suit a highly proactive PA who is 
flexible, intuitive, with excellent organizational skills 
and proven experience in working directly with senior 
executives.

Key Responsibilities 
•Manage internal and external communication. 
•Keep MD’s personal and professional contacts up  
to date by using a database management software. 
•Manage the executive archive. 
•Keep minutes of meetings, including certain board 
meetings. 
•Put together high quality presentations. 
•Prepare and review basic excel worksheets. 
 
Qualifications 
•Excellent knowledge of the entire Microsoft Office 
suite. 
•Excellent working knowledge of iOS environment. 
•Ability to review basic legal documents and knowledge 
of elementary finance will be highly appreciated. 
•English and Greek as native languages, working 
knowledge of additional languages will be appreciated 
•Outstanding organizational, interpersonal and 
communication skills 
•Ability to manage efficiently social media accounts 
•Proactive and able to work on own initiative, decisive 
and resourceful 
•Attentive to details 
•Flexible in working hours 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
mkabrigianni@olivemedia.gr

Διευθυντές / Διευθύντριες Καταστημάτων
Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία 
δραστηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης 

και ειδών βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore 
καταστήματα της σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση εμπορικού καταστήματος  
2.000 τ.μ. 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών βρεφικής 
ανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση Γαλλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, αναγράφοντας  
τον κωδικό ORC-02, fax 210-9889140.

Υπεύθυνος Λειτουργίας 
•Μικρής ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη  
για την καλοκαιρινή περίοδο. 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, με φωτογραφία, στο e-mail:  
marketing@lamway.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει:

Διοικητικό Στέλεχος  
για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου 

Διευθύνοντος Συμβούλου
Το ιδανικό στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση  
της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office και internet 
applications 
•Προϋπηρεσία στον τουρισμό και γνώσεις marketing, 
social media και e-commerce θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - μεγάλη άνεση 
στην σύνταξηκειμένων, δελτία τύπου, advertorials 
στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δυναμική  
προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•12μηνη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Διευθυντής Πωλήσεων
Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας προϊόντων προσωπικής φροντίδας και 
υγιεινής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο/η Ανάπτυξης Αγοράς με 
έδρα την Αττική.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας  
σε υπάρχοντες πελάτες και ανάπτυξη νέου  
πελατολογίου 
•Επίτευξη στόχων διανομής και merchandising 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες 
•Στενή συνεργασία με τα τμήματα λογιστηρίου,  
αποθήκης και παραγωγής 
 
Προφίλ/δεξιότητες υποψηφίου: 
•Πτυχίο Ανώτερης-Ανώτατης σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 χρόνων  
σε αντίστοιχη θέση. Εμπειρία στον κλάδο  
των καλλυντικών/προσωπικής φροντίδας  
και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας,  
πειθούς και διαπραγμάτευσης 
•Πελατοκεντρική αντίληψη με έμφαση  
στην επίτευξη στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία  
και προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσό-
ντων, bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: beka@
malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα επιλεγούν προς 
συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 2 εβδομάδων.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η No 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων
Για το δίκτυο καταστημάτων της σε όλη  
την Ελλάδα. 
 
•Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά  
προσόντα και ισχυρή θέληση; 
•Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει! 
 
Ο ρόλος του διευθυντή καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης  
και την κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του  
καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας του,  
καθώς και την εξέλιξη τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτι-
κές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της 
εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ιδιωτικό 
κολλέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση  
επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 έτη στο χώρο 
των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη 
ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό 
προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
Η/Υ. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική 

αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και  
το εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρι-
κών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟ-
ΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην 
Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και 
απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζόμενους. Από 
το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότη-
τας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο 
Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει 
καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογρα-
φικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την 
πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμι-
λος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ει-
δών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και 
ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απα-
σχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρό-
νο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του Ομίλου Dixons.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμε-
νοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας: [www.kotsovolos-careers.gr]

Qualco is a software house and an IT professional services provider. The company designs and 
develops state-of-the art software solutions and integrated IT systems, aimed at systematic improvements 
in the profitability of our customers. This is achieved through a substantial and measurable increase 
in the efficiency of business processes, and the timely provision of clear information to management. 
Qualco is active in the following fields:

•Development and support of software solutions for the wider financial and banking sectors 
•Design, implementation and support of complex business intelligence and MIS systems 
•Provision of a wide range of IT infrastructures related services 
•Provision of custom software development services

Senior Project Manager 
(Code: SPM-SK-1403)

The successful candidate will join our project 
management office team and will be responsible 
for planning and executing complex projects 
for key customers (in Greece and abroad) while 
building positive long-term relationships through 
strong on-time, on scope, on budget delivery, at 
exceedingly high quality levels.

Job Description: 
•Manages high-visibility projects with significant 
risk, scope, and complexity 
•Performs end-to-end project management, 
demonstrating ownership of the entire life cycle 
process from initiation to closure 
•Accountable for project results ensuring quality 
control throughout the project 
•Performs business analysis on projects, 
including gathering client requests and defining 
business requirements 
•Develops and revises complex project plans 
and budgets, and monitors planned vs. actual to 
project completion 
•Responsible for adherence to change 
management process ensuring that scope 
changes impact is fully understood and approved 
•Monitors risks proactively and creates mitigation 
for risk mitigation and contingency planning 
•Leads project teams and manages activities 

and tasks utilizing resources that cross multiple 
organizational entities 
•Creates and delivers presentations on project 
status to key project stakeholders, project 
sponsor,  
and steering committee 
 
Qualifications: 
•University degree in computer science, 
information technology, or finance 
•An international professional recognized PM 
certificate (PMI and/or Prince2) will be a major 
asset 
•5+ years experience in project management in it, 
banking, or finance sectors 
•Excellent knowledge of project management 
best practices, techniques and tools 
•Excellent client management and relation 
management skills 
•Excellent communication, leadership, problem 
solving, and analytical skills 
•Fluency in English; Knowledge of French and/or 
German will be also an asset

If you are willing to become part of our team of 
professionals and make a difference, please send  
a detailed CV to this e-mail: careers@qualco.eu 
including the job code in the subject line.

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Product Manager Data Center & Cloud Services 
Κωδ. Θέσης: PM 14

Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων και πληροφορικής με 25 και πλέον έτη λειτουργίας στην Ελ-
λάδα και στο Εξωτερικό ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής 
για άμεση και πλήρη απασχόληση 

Κωδ. Θέσης: ITSP 14/02  
(IT DEVELOPER)

Απαραίτητα Προσόντα: Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ με καλή γνώση Αγγλικών, να έχουν 
γνώσεις στην αντικειμενοστραφή σχεδίαση και 
ανάπτυξη λογισμικού, στον σχεδιασμό και χρήση 
βάσεων δεδομένων καθώς και 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία στις παρακάτω τεχνολογίες και εργαλεία:

•PHP, Java 
•Web Services (SOAP, REST) 
•Προγραμματισμός κελύφους σε περιβάλλον 
Linux (Shell Scripting) 
•Eclipse IDE 
•MySQL 
•Εμπειρία προγραμματισμού και διαχείρισης 
Liferay Portal (portlets programming) 
•Εμπερία στα εργαλεία λογισμικού JBPM  
και DROOLS 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία και γνώση στην χρήση σύγχρονων 
συστημάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων ανά-
πτυξης εφαρμογών (π.χ. BI, CMS, CRS κ.λ.π.) 

•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή  
τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα  
πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών  
για υλοποίηση έργων του δημοσίου τομέα 
•Εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης συστημάτων 
(system administration) 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον σχεδιασμό 
και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασι-
ακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντι-
κείμενο απασχόλησης και σημαντικές προοπτικές 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω 
e-mail), αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό 
της αιτούμενης θέσης. ADVANCED SERVICES 
GROUP LTD (ASG), ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΕΠΕ, Βεντούρη 12, 15561, Χολαργός, τηλ. 210 
6540901, fax. 210 6564407. E-mail: asgltd@asg.gr

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Mελετά, προτείνει και συντονίζει προωθητικές 
ενέργειες marketing. 
•Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και την αγορά 
στα προϊόντα ευθύνης. 
•Προετοιμάζει business plans όσον αφορά  
την έγκριση νέων προϊόντων και εν συνεχεία  
το συντονισμό των εμπλεκόμενων τμημάτων  
με στόχο το σωστό λανσάρισμα αυτών. 
•Προωθεί τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. 
•Παράγει υλικό εκπαίδευσης και εκπαιδεύει  
το τμήμα πωλήσεων και presales στα προϊόντα. 
•Δημιουργεί νέες υπηρεσίες (είτε μέσω των 
resources της εταιρίας είτε μέσω συνεργασιών). 
•Διασφαλίζει των επίτευξης στόχων  
των προϊόντων ευθύνης, τόσο οικονομικών  
όσο και της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών. 
•Σχεδιάζει και παρακολουθεί reports βασικών 
δεικτών (KPI’s) που αφορούν την επίδοση των 
προϊόντων ευθύνης. 
•Δημιουργία και εκπόνηση πλάνων ενεργειών 
που αποσκοπούν στην βελτίωση των δεικτών 
(KPI’s) των προϊόντων ευθύνης. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (θετικής κατεύθυνσης ή οικονομικής). 

•Μεταπτυχιακό σε marketing ή MBA ως  
επιπρόσθετο προσόν. 
•Εμπειρία 2-5 έτη στο μarketing προϊόντων  
ή υπηρεσιών που απευθύνονται σε μεγάλες  
επιχειρήσεις. 
•Γνώση προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών 
data center και cloud services. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ MS Office, ΜS Project. 
 
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Τήρηση προθεσμιών σε παράδοση projects  
με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 
•Δυνατότητα συντονισμού ομάδων εργασίας  
για επίτευξη στόχων σε έργα που απαιτούν  
τη συμμετοχή διαφορετικών διευθύνσεων. 
•Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και προτάσεων εμπορικών ενεργειών. 
•Ομαδικότητα και ευελιξία. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@forthnet.gr

Μηχανικοί Υποστήριξης Δικτύων  
(κωδ. PRS- CISCO)

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και 
εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για την ανάπτυξη του τμήματος professional 
services της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδικότητα μηχανικός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ή σχετικό αντικείμενο πλη-
ροφορικής. 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα και τεχνολογίες CISCO. 
•Πιστοποίηση CISCO routing / switching / voice επιπέδου τουλάχιστο CCNP. 
•Εξειδίκευση και άριστη γνώση σε τεχνολογίες και λύσεις CISCO unified communication. 
•Τεχνογνωσία σε CISCO call manager 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Άνεση στην επικοινωνία, ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Δημιουργικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με την ένδειξη του κωδικού PRS - 
CISCO μέσω e-mail: hr@byte.gr ή μέσω fax: 210 9002055.

Business Sales Specialist 
Κωδικός: BUSS SLS 04 - Τοποθεσία: Λάρισα

•Έχετε εμπειρία στις εταιρικές πωλήσεις; 
•Είστε ανταγωνιστικοί στην επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις; 
•Είστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες; 
•Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο σε ένα δυναμικό περιβάλλον; 
 
Tι αναμένουμε από εσάς: 
•Ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου καθώς και στην προσέλκυση νέων 
εταιρικών πελατών. 
•Προώθηση νέων υπηρεσιών στους ήδη υπάρχοντες αλλά και νέους εταιρικούς πελάτες. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε όλους τους εταιρικούς πελάτες και άριστης after sales 
υποστήριξής τους. 
 
Τι προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών. 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη στόχων. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμική εταιρεία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά τους δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: 
jo@wind.gr. Fax: 210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
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Public Relation Manager
Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: Be Negotiated
About us: A very exciting opportunity has arisen to 
join a really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our 
place offers a big variety in champagne and classic 
cocktails. Offers a loyal and devoted customer base and 
we focused in everything we do on maintaining the best 
customer service in industry. The concept is based on 
quality fresh dishes with a chic design and great service. 
It is a place which can host birthday parties, bachelor 
parties or any other very special event. We strive to 
create a work place culture that values family, work life 
balance, and community. Our focus is to greet all guests 
equally and warmly. This is a luxury concept and as 
such we require that all staff have relevant experience. 
It is an ongoing position where the team is of crucial 
importance to the success of the restaurant, so we are 
only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are 
not limited to: 
•Liaising with colleagues and key spokespeople 
•Plan and implement PR campaigns 
•Liaising with and answering enquiries from media, 
individuals and other organizations, often via 
telephone and email 
•Researching, writing and distributing press releases 
to targeted media 
•Maintain positive guest relations at all times. 
•Devising and coordinating photo opportunities 
•Organizing events including press conferences, 
exhibitions, open days and press tours 
•National, local and international public relations 
activities 
•Develop and implement an e-marketing strategy 
•Continuing to plan the restaurant weekly show 
times, making new connection with agents sourcing 
new acts, hotels etc 
•Develop and manage a PR strategy (with PR third 
parties) 
•Secure and plan events from all areas 
•Ensure all correspondence sent on behalf of the 
company meet company standards 
•Fostering community relations through events such 
as open days and through involvement in community 
initiatives 
•Submit a typed monthly report in standard format of 
all activities to the General Director. 
 
Requirements 
•4-year degree from an accredited university in 
Business Administration, marketing or related major 
Proficient in Microsoft office 
•Vibrant personality, plenty of charisma, exceptional 
administrative and organizational skills 
•Refined verbal and written communication skills 
•Must have selling, negotiating, business writing and 
presentation skills training 
•Familiar with social media, blogs and podcasts 
•Very good command of the English language 
 
We don’t need a good PR Manager for this 
position, we need The Best Pr Manager. 
 
Benefits  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking

Send your CV (photo included) to:  
career@guiltybeach.com. We are looking  
for people to start immediately so please send  
your CV for consideration today. Unfortunately  
due to the volume of applications we are only  
able to respond to candidates we wish to interview.

Junior Manager  
σε e-business

Πτυχιούχος business school (τομείς διοίκησης ή μάρ-
κετινγκ) ζητείται από e-business εταιρεία με καθήκο-
ντα Junior Manager.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Επιθυμητά: 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με e-business,  
digital marketing 
•Εμπειρία σε κατάρτιση business plan και έρευνα 
αγοράς. 
•Προϋπηρεσία σε σχετική θέση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και  
αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων, ικανότητα οργάνω-
σης και επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσήλωση στους στόχους 
 
Σταθερός μισθός συν bonus. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: humanresfgl@gmail.com

Η LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (www.
lever.gr) ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο όμι-
λο Εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο πα-
ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της συνεχούς δυναμικής της ανάπτυξης 
ζητά ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Ειδικού Συμβούλου (ΕΣ)  
με έδρα Θεσσαλονίκη

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με Ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 
σε βαλκανική χώρα καθώς και με σύνταξη, υποβολή 
και επίβλεψη επενδυτικών προγραμμάτων (αναπτυ-
ξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) στην Ελλάδα.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί  
τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
Προσόντα 
•Πτυχίο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος  
(πολυτεχνικής ή οικονομικής σχολής) 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
στο βιομηχανικό τομέα και ειδικότερα στο τομέα  
της έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης στο χώρο 
των κουφωμάτων, και κατά προτίμηση, αλουμινίου 
•Εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και επίβλεψη 
επενδυτικών προγραμμάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
 
Δεξιότητες 
•Εκπαιδευτική εμπειρία & εμπειρία στη παρουσία 
θεμάτων στην αγγλική 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες 
πίεσης και με βάση χρονοδιαγράμματα.

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστεί-
λετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@lever.gr αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (ΕΣ).

Η Progress Advisors ζητάει για πελάτη της εταιρία 
παροχής υπηρεσιών web designing and development:

Web Production  
Manager

Απαραίτητες οι γνώσεις web προγραμματισμού, 
project management και η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
διοίκησης τμήματος. Αναζητούμε στέλεχος με προσή-
λωση στην επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη και-
νοτομιών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικά 
περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
progresscareers@gmail.com

Area Supervisor
Μεγάλη εταιρία εμπορίας τροφίμων ζητά Area 
Supervisor.
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων με 
κύρια ευθύνη τον έλεγχο των αντιπροσώπων και την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στην περιοχή 
ευθύνης (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Πελοπόννησο, Αττι-
κή) με έμφαση στην υποστήριξή τους στην ανάπτυ-
ξη και εδραίωση των σχέσεων με τους πελάτες τους 
(HORECA, κλπ).

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, να χτίζει σχέσεις,  
να εμπνέει, να θέτει φιλόδοξους στόχους 
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε ανάλογη θέση από  
τον χώρο των αλλαντικών, τυριών και ζύμες 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ 
•Ηλικία 28-40 
 
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, bonus και 
αυτοκίνητο εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδι-
κό A.S.B./AM στο e-mail: alamrop@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Υπεύθυνος Μισθοδοσίας

H Ελληνική εταιρεία κονσερβών ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ επιθυ-
μεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μισθοδοσίας, στο εργο-
στάσιο Σαβαλίων, Ν.Ηλείας.

Προφίλ θέσης: Ο υποψήφιος θα αναλάβει τη διεκπε-
ραίωση της μισθοδοσίας, τη διαχείριση των εργασιακών 
θεμάτων (προσλήψεις, συμβάσεις κτλ) καθώς και τη συ-
νεχή παρακολούθηση της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες / ευθύνες  
του υποψηφίου αναλύονται παρακάτω: 
•Μηνιαία έκδοση μισθοδοσίας 
•Διαχείριση των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων 
•Διαχείριση των αδειών 
•Μερισμό του κόστους μισθοδοσίας στα κέντρα 
κόστους 
•Έκδοση και διαχείριση σχετικών αναφορών 
(reporting) 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον δεκαετή (10 έτη) τεκμηριωμένη εργασι-

ακή εμπειρία σε μισθοδοσία, εταιρίας με πολυάριθμο 
προσωπικό.  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης  
ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
•Μεταπτυχιακό σε διοίκηση επιχειρήσεων  
θα θεωρηθεί έως επιπλέον προσόν. 
•Άριστη γνώση νομοθεσίας εργατικών  
και ασφαλιστικών θεμάτων. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP προγράμματος  
μισθοδοσίας Singular 
•Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
(με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη ηλε-
κτρονική διεύθυνση: a.mpougonikolou@kyknos.com.gr

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
IT Spare Parts  

Business Support
IT Department of Mercedes-Benz Hellas SA 
The position reports to the: IT Senior Manager
Accountabilities 
•Be the key account responsible for the on-going 
communication toward the business partners  
in our spare 
parts dept, managing their demands for the legacy 
standard system IDIS as well as measuring and 
ensuring their satisfaction 
•Handle the testing and deployment of the IDIS 
releases and updates in cooperation with the  
local Business, Daimler and SOUConsult  
(partner of Daimler) 
•Provide 1st level support to the business  
(Incident and Problem Management) on IDIS  
and the AS400 environment 
•Responsible for the MIS reporting out of IDIS flat and/
or DB2 files using Crystal Reports or SQL reporting 
•Responsible to run the day-end, month-end and 
year-end activities in the Logistics Center 
•Responsible to run the interfaces between IDIS 
and other Daimler or MBH systems (CoFiCo, VEGA, 
Incadea) 
•Setup accounts and permissions for usage of the 
system in MBHellas and the Authorized Network 
•Ensure the smooth operation of the application 
•Document properly all his/her work following the 
ITM procedures and guidelines 
•Undertake such other work as may be assigned 
which is consistent with the nature of the job. 
 
Technical requirements 
•Administration of the AS400 environment  
(OS400 R7.1) on iSeries 
•Experience in reading programs in RPG400  
(no program development is needed) 
•Working experience in MS-SQL 2008R2 and SQL 
Reporting Services 
•Experience in working with DB2 tables for MIS 
reporting 
•Experience in working with Crystal reports,  
print server 
•Expert handling of MSOffice 2010 products 
•Expertise in operating in Windows 7 environment 
•Training on the IDIS application will be provided by 
MBH & Daimler
Key skills / experience 
The ideal candidate should have: 
•Degree or equivalent in information technology 
(computer science or mathematics) 
•Experience in working at least 2 years  
in a multi-national environment 
•Experience in project management 
•Ability to communicate effectively with several 
stakeholders, handle requirements from different 
sources, balancing and prioritizing multiple needs 
•Very good communication skills, customer-oriented, 
reliable, organized and disciplined 
•Strong analytical skills 
•Strong in complex problem solving 
•Reading, writing and fluent conversation in English 
 
Contact details: Candidates, who are interested 
in, can submit their CV to e-mail:  
HR_MBhellas@daimler.com

H εταιρία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του:

«Μηχανικού Ασφάλειας - IT - 
Security Engineer - IT».

Ο Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση έργων ασφάλειας αλλά και 
ΙΤ (Microsoft, Linux). Επιθυμητό είναι να έχει ασχο-
ληθεί με τον έλεγχο, την επιλογή, την εφαρμογή, την 
τεκμηρίωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δια-
φόρων τεχνολογιών ασφάλειας δικτύου, συμπεριλαμ-
βανομένων των συσκευών ελέγχου ταυτότητας, τους 
ελέγχους πρόσβασης, firewalls, IDS / IPS / SIEM κλπ.

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / IT/ μηχανικών  
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών σε συναφές  
αντικείμενο 

•2 χρόνια τουλάχιστον στον τομέα της δικτυακής  
και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις σε τομείς ασφάλειας, όπως από 
ανεξάρτητες αρχές αλλά, πιστοποιήσεις σε δικτυακά 
προϊόντα ασφάλειας αλλά και λειτουργικών  
συστημάτων όπως Microsoft, Linux. 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Μηχανικοί Λογισμικού
Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγι-
κούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δρα-
στηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστή-
μια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμι-
κού, κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώ-
ματος στις φυσικές επιστήμες ή την πληροφορική. Οι 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι στη Γερμανία.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων  
σε Java, C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή  
η καλή γνώση Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr

Cloud Solutions Presales  
and Implementation Engineer

DoIT! a leading cloud solutions provider is looking 
for a presales and implementation engineer for the 
Athens office. 

Minimum Qualifications: 
•Microsoft MCSE engineer with specialization in MS 
exchange 2003-2013, 
•5-7 years of experience working with Microsoft’s 
infrastructure (Active Directory, SharePoint), 
•Strong understanding of SMTP and related  
protocols (inc. DKIM, SPF etc), 
•Database administration (SQL, Oracle or similar),  
•Advanced scripting skills (PowerShell, Perl or Python), 
•Computer science degree or equivalent experience, 
•Must read, speak and write fluently in Greek and 
English. 
 
Preferred Qualifications: 
•Previous experience in cloud solutions design, 
implementation, support or consulting, 
•Previous experience in Google Enterprise solutions 
(Apps, Maps, Search, Cloud etc.), 
•Knowledge of JavaScript. 
 
Please send your CV in English at:  
greece-jobs@doit-intl.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
WIS - World International Service Agency.
H WIS είναι μία ευρωπαϊκή εταιρεία εξειδικευμένη 
σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για ειδικευμένους 
υποψήφιους και πελάτες με υψηλές προδιαγραφές 
στον τομέα της υγείας, της πληροφορικής, εμπορίου 
καθώς και engineering και βιομηχανίας.

Για λογαριασμό πελάτη μας στο χώρο της πληροφο-
ρικής με έδρα τη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία και γρα-
φεία σε διάφορες πόλεις στη Γερμανία αναζητούμε 
στον τομέα της πληροφορικής διάφορες ειδικότητες 
με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

•Γνώσεις Αγγλικών απαραίτητες, επιθυμητές γνώσεις 
Γερμανικών.

Backend Developer Perl  
(Κωδ.ΤΑ142014)

Σε περίπτωση που διαθέτετε το αντίστοιχο πτυχίο, 
έχετε εμπειρία στο χώρο και στην αντίστοιχη  
ειδικότητα και θέλετε να συνεχίσετε την καριέρα σας 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον σε μία εταιρεία που 
συγκαταλέγεται στους καλύτερους εργοδότες στο 
χώρο της, με ευέλικτες ώρες εργασίας, ελκυστικούς 
μισθούς ανάλογα την προϋπηρεσία και την εμπειρία 
σας, σε ένα ευχάριστο και συναδελφικό περιβάλλον 
με προοπτικές εξέλιξης στείλτε μας το βιογραφικό 
σας με συνοδευτική επιστολή, συστατικές  
επιστολές κτλ, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
που σας ενδιαφέρει, στη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dtheodoridou@wis-agentur.de

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοι-
νωνήσετε με την κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ. 0030 
6977315593/0049 172 3594690. WIS Fachpersonal 
& Service GmbH, Zum Wiesenhof 60, D-66663 
Merzig, website: www.wis-agentur.de

Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Product Manager Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
Περιγραφή θέσης: Product manager μηχανημάτων & εργαλείων με βάση την Αθήνα. 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητο πτυχίο σχολής βιοϊατρικής τεχνολογίας 
•Προϋπηρεσία 4-6 ετών στον ιατροτεχνολογικό κλάδο 
•Επιθυμητό πτυχίο Πολυτεχνείου 
•Γνώσεις marketing θα θεωρηθούν προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Άριστη χρήση ελληνικής γλώσσας (προφορικός & γραπτός λόγος) 
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού & εκπαίδευσης:  
hr@vamvasmedicals.gr, (κωδ. αγγελίας: PM01), fax: 210 6078401.

Η σχολή κομμωτικής Prestige Telis Kikeris ζητά:

Κοπέλα έως 35 ετών για Γραμματειακή Υποστήριξη

Database Administrator & Developer

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Social media 
•Αγγλικά 
 
Ικανότητες υποψηφίων: 
•Θετική σκέψη & χαμόγελο. 

•Πειθώ & γρήγορη αντίληψη. 
•Ευχέρεια επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα, 
ευγένεια. 
 
Πλήρες ωράριο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
prestigetk.cv@gmail.com

H Epsilon International SA θα προβεί σε 
πρόσληψη Database Administrator & Developer 
για συμμετοχή και υλοποίηση έργων H2020.

Αντικείμενο εργασίας: 
•GPS & EGNOS SiSNet technologies  
και σε κινητές συσκευές 
•Spatio-temporal βάσης δεδομένων  
(data warehouse) 
•Spatio-temporal searching and indexing 
•Ανάπτυξη Υπηρεσιών (services) επικοινωνίας  
με τρίτα συστήματα 
•Εγκατάσταση cloud υποδομών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Electrical Engineer, ή S/W engineer, ή computer 

engineer (ΑΕΙ) 2-3 χρόνια  
προϋπηρεσία σε ανάπτυξη βάσεων  
δεδομένων/υπηρεσιών PostgreSQL/PostGIS, 
Java 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•SQL Server 2008 και νεότερο 
•Oracle Database 10g και νεότερο 
•Content Management Systems  
(Joomla ή αντίστοιχο) 
•PHP 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
secretary1@epsilon.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό DA.

Από μεγάλη βιομηχανία οίνου και αλκοολούχων στη Θεσσαλία ζητείται άμεσα η κάλυψη της 
παρακάτω θέσης:

Οινολόγος
Η εταιρεία VENETI, με ηγετική θέση στο χώρο των πλακιδίων, ειδών υγιεινής και επίπλων 
κουζίνας, αναζητά δραστήριο και φιλόδοξο άτομο για τη θέση του:

Εξωτερικού Πωλητή

IT Retail & AS Services Officer

MetLife, Inc. is a leading global provider of insurance industry serving 90 million customers in 
more than 60 countries all over the world.

MetLife Alico has been operating in the Greek market since 1964. The company offers individual 
and group Insurance Plans in life, personal accident, health and pension, providing comprehensive 
protection to 600.000 insured all over the country.
We are seeking the right individual to assume the position of:

Bancassurance Account Executive
The job holder will be responsible for: 
•Supporting & developing Bancassurance partnerships. 
•Supporting, motivating & training Bancassurance partner’s sales force for achieving partnerships 
goals. 
•Designing training material based on Bancassurance needs. 
 
Desired Qualifications and Experience: 
•University degree coupled preferably with a business related postgraduate degree 
•Excellent knowledge of English and MS Office 
•Prior relevant experience in banking or insurance sector is considered a prerequisite

Knowledge and Skills: 
•Sales and customer oriented 
•Excellent communication, negotiation and presentation skills 
•Team player and self-motivated 
•Multitasking capabilities and typical on deadlines

Our company offers a competitive compensation & benefits package, continuous training and 
opportunities for further career development in a friendly and fast paced working environment.

Send your cv’s to the following e-mail: resumes.hr@metlifealico.gr

Η θέση: 
Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι 
υπεύθυνος/η για: 
•Την επίβλεψη της διαδικασίας παραλαβής  
των σταφυλιών. 
•Την οινοποίηση σε όλα τα στάδιά της. 
•Τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους  
για την παρακολούθηση της προόδου  
της ζύμωσης των σταφυλιών και τον έλεγχο  
της ποιότητας των οίνων. 
•Την δειγματοληψία, τις οργανοληπτικές  
και χημικές αναλύσεις κατά την διάρκεια  
της οινοποίησης. 
•Tην δημιουργία χαρμανιών σύμφωνα  
με τα standards της επιχείρησης. 
•Την επίβλεψη και τον έλεγχο της διαδικασίας  
της εμφιάλωσης. 
•Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του Η/Μ 
εξοπλισμού. 
•Την επίβλεψη της υγιεινής όλων των χώρων του 
οινοποιείου και του αποσταγματοποιείου. 
•Την απόσταξη σε όλα τα στάδια της. 
•Την παραγωγή, επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο 
και διασφάλιση ποιότητας, πιστοποίηση της 
ποιότητας και καταλληλότητας των αμπελοοινικών 
προϊόντων καθώς και των προϊόντων απόσταξης 
και ποτών. 
•Την τήρηση των προτύπων ISO & HACCP 
•Την τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και 

των κανόνων της φορολογικής, τελωνειακής  
και χημικής παρακολούθησης. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο κατά προτίμηση πανεπιστημιακού 
επιπέδου οινολογίας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης 
οινολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Η εντοπιότης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•5ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
οινοποίηση-απόσταξη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων 
ERP 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα 
ομαδικότητας 
•Ικανότης λειτουργίας υπό πίεση και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
e-mail στο: vasilakis_1@hotmail.com

Περιγραφή Θέσης: Είναι υπεύθυνος για την 
οργάνωση και ανάπτυξη των πωλήσεων (εκτός 
των καταστημάτων της εταιρείας) σε στοχευμένες 
περιοχές (κυρίως εκτός Αττικής) ή δραστηριότητες 
( π.χ. χονδρική πώληση σε εμπόρους μόνο εκτός 
Αττικής, σε ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλα έργα 
κτλ) Σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων 
αλλά και τη διοίκηση της εταιρείας στοχεύει την 
επέκταση του πελατολογίου της Εταιρείας μέσα 
στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής.

Αρμοδιότητες /Ευθύνες: 
•Εξεύρεση νέων πελατών / σημείων πώλησης 
εντός και εκτός Αττικής. 
•Προωθεί τα προϊόντα της εταιρείας και φροντίζει 
για την ικανοποίηση των πελατών του 
•Παρακολουθεί (με τακτική επικοινωνία και 
επισκέψεις) τις ανάγκες των υφιστάμενων πελατών 
και τους ενημερώνει για τα νέα προϊόντα της 
εταιρείας. Αναζητά τρόπους για την ανάπτυξη των 
πωλήσεων και την προσέγγιση νέων πελατών. 
•Εφαρμόζει αποτελεσματικά την εμπορική 
πολιτική της εταιρείας. 
•Τηρεί στατιστικά στοιχεία της απόδοσης του 
και αξιολογεί και αναφέρει όλες τις αλλαγές στις 
συνθήκες του ανταγωνισμού ώστε να υπάρχει 
καλή επαφή με την αγορά αλλά και άμεση 
αντίδραση όπου χρειάζεται. 

Απαιτούμενα Προσόντα/Προσωπικά 
Γνωρίσματα: 
•Μέση εκπαίδευση ή και ανώτερη. 
•Επιμόρφωση στις πωλήσεις 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις 
στο συγκεκριμένο κλάδο και γνώση  
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
(καθώς και του ανταγωνισμού). 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εκτός Αττικής. 
•Ευχέρεια και άνεση στην προφορική και γραπτή 
επικοινωνία. 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση του προγράμματος office. 
•Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος (επιθυμητή) 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα στη συνεργασία. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: μισθός, 
ποσοστά και ασφάλιση (αναλόγως πείρας, 
προσόντων και αποτελεσματικότητας). 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
•Κινητό τηλέφωνο και φορητός Η/Υ. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Cv2@skywalker.gr

IT Department of Mercedes-Benz Hellas SA 
The position reports to the: IT Senior Manager

Accountabilities 
•Be the key account responsible for the on-going 
communication toward the business partners in 
our retail network and AS dept, consulting them, 
managing their demands for new or enhanced 
solutions, and measuring and ensuring their 
satisfaction 
•Define business requirements & technical 
specifications for the Incadea DMS and all 
interfaces to MBH or Daimler legacy systems 
•Plan and manage the rollouts of Incadea DMS 
throughout our authorized retail network 
•Plan and manage the rollout and customization of 
GEMS for all users of our retail network 
•Plan and manage the rollout of all central Service 
applications & tools in the AS dept and retail 
network 
•Provide 1st and 2nd level support for all Dealer 
systems and interfaces to Daimler legacy systems 
•Define business requirements & technical 
specifications for local applications in the training dept 
•Ensure the smooth operation of all applications 
under his/her responsibility 
•Investigate, diagnose and provide solution to 
complex software or application faults and problems 
•Provide training to end-users on systems/
applications under his/her responsibility 
•Set-up in user accounts & permissions for our 
authorized network on all Daimler after sales tools 
•Prepare professional documents, meeting 
materials and presentations for all projects 
•Undertake such other work as may be assigned 
which is consistent with the nature of the job. 

Technical requirements 
•Working expertise in MS-SQL 2008R2 and SQL 
reporting services 
•Working experience in developing peripheral 
applications in Access/VB or VBA 
•Expert handling of MSOffice 2010 including  
MS-Project and VISIO 
•Operation of Windows Server 2008R2 
•Expertise in operating in Windows 7 environment 
•Knowledge of the Navision engine / standard 
Incadea will be a plus 
 
Key skills / experience 
The ideal candidate should have: 
•Degree or equivalent in information technology 
(computer science or mathematics) 
•Experience in working at least 3 years  
in a multi-national environment 
•Experience of at least 2 years in project 
management and application rollouts 
•Experience of at least 2 years in business 
analysis in order to analyze & refine requirements 
for delivering a solution that meets business and 
technology requirements 
•Ability to communicate effectively with several 
stakeholders, handle requirements from different 
sources,balancing and prioritizing multiple needs 
•Very good communication skills, customer-
oriented, reliable, organized and disciplined 
•Strong analytical skills (As-Is, To-Be) 
•Strong in complex problem solving 
•Reading, writing and fluent conversation in English 
•Ability to travel (approx. 10%, mostly within Greece) 
 
Contact details: Candidates, who are  
interested in, can submit their CV to e-mail:  
HR_MBhellas@daimler.com

Μεγάλη Βιομηχανία Οίνου και Αλκοολούχων
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Η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Web Software  
Engineers

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Technical Skills: (Dev-3) 
•Τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε .NET 
programming (C#, ASP.NET MVC) 
•Άριστη γνώση HTML5/Java script & CSS 
•Εμπειρία σε OO-programming & design και γνώση 
σε design patterns. 
•Γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
βάσεων δεδομένων και στην χρήση object relational 
mapping tools. 
 
Personal Skills: 
•Πάθος και μεράκι για τον προγραμματισμό. 
•Άνεση στην επικοινωνία. 
•Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων. 
•Ικανότητα για καθαρές και ευέλικτες λύσεις. 
 
Οι παρακάτω δεξιότητες είναι σημαντικό προτέ-
ρημα: 
•Εμπειρία σε open source και ειδικότερα στο Mono 
framework 
•Mobile applications 
•Functional languages

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail: 
nessos@nessos.gr. ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., 
Πατησίων 89, Αθήνα 10434, τηλ. 210 8847000, fax 
210 8847300, website: www.nessos.gr 

H εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελί-
δων PRIME MEDIA A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Senior Web  
Developer - Αθήνα

Ζητείται προγραμματιστής πλήρους απασχόλησης 
(Senior Web Developer) με θέληση να εργαστεί σε 
έργα διαδικτύου (web) υψηλής επεκτασιμότητας και 
ενδιαφέροντος.

Απαραίτητα Προσόντα 
•HTML, JavaScript, jQuery, CSS, XML, XSLT, JSON, 
Ajax 
•.NET Framework 3.5+, C#, ASP.NET 
•Εμπειρία σε Microsoft SQL Server και  
προγραμματισμό SQL 
•4+ έτη εμπειρία σε ανάπτυξη web based  
εφαρμογών με τις παραπάνω τεχνολογίες 
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•MVC και Entity framework architecture 
•Unit Testing methodologies 
•Εργασιακή εμπειρία με εργαλεία version control  
και bug tracking

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:  
hr@primemedia.gr ή στο fax: 211 1054503.

Software Consultant  
ERP/CRM/Payroll 

Athens, N. Psychiko, Greece
The successful candidate will join value right 
management consulting S.A. group of companies. 
He/she will have the opportunity to participate in the 
company’s dynamic growth, as a software consultant 
reporting to the Services & support manager, with the 
following responsibilities:

•Analysis & design of ERP/CRM applications 
•Installation, implementation & consulting services  
to ERP/CRM projects 
•Provision of solutions and problem solving  
in respect to software 
 
Qualifications 
•University degree in computer science, software 
engineering or accounting and economic. 
•Soft1 ERP certified consultant is considered  
a competitive advantage. 
•Experience in reporting tools and automations 
(QlikView) 
•Good knowledge and experience in SQL databases 
•Degree in English language 
•Ability to communicate within a team of various 
roles all of which work under the same strict and 
highly pressuring time deadlines. 
•Excellent verbal and written communication skills 
•Demonstration of more than 2 years working 
experience in Soft1 ERP software applications  
is considered a competitive advantage. 
•Military obligations fulfilled 
 
We offer: Friendly employment environment, 
development opportunities, attractive salary 
package. 
 
Please submit your CV in English or Hellenic and 
send it by e-mail: info@valueright.gr

Senior Front End  
Web Developer

Here in e-labs we love HTML5, new web APIs and 
technologies, we don’t like Flash and Java and we 
think that the OS of the present and the future is only 
the browser. If you agree with us please consider the 
following positions.

The right candidate will participate in a growing 

team of currently 4 (both front end and back end) 
developers on a very innovating and exiting project.

The main responsibilities of the position are: 
•turning PSD files to HTML and CSS 
•providing actual behaviour and functionality to the 
various elements of the page using js 
•sync the data with the backend using REST API calls 
 
The right candidate should: 
•have proven experience in clean OO JavaScript 
programming 
•be an expert in HTML5 / CSS3 
•have experience using LESS 
•be comfortable using the bootstrap framework 
•have experience in responsive design techniques 
•have used at least one MV* JavaScript framework 
on at least two major projects 
•be comfortable with git 
•have thirst for knowledge 
 
Good to have skills and experience: 
•flight.js 
•node.js 
•php 
•NoSQL databases

e-labs is a fast growing web development company 
that analyses, designs and develops cutting edge, 
custom web applications almost always from scratch. 
The company uses the most modern techniques, 
tools, APIs and frameworks and is always open for 
new entries in its toolbox. We are located in the centre 
of Thessaloniki, right by the sea and we provide a 
flexible and relaxed working environment.

For information visit our web page: http://elabs.gr/
career-opportunities/. If you think you are the right 
candidate for the position please contact us on 
e-mail: contact@e-labs.gr

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Ε. για να καλύψει τις συνεχώς αυ-
ξανόμενες εγκαταστάσεις της, στο χώρο της οργάνω-
σης των αποθηκών, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Junior Προγραμματιστή  
(Κωδ. AP0314)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις στην SQL 
•Ικανότητα προγραμματισμού σε Visual Basic & MS 
Access. 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε προγραμματισμό PDA και .ΝΕΤ 
•Να διαθέτει δικό του όχημα μετακίνησης. 
 
Προσφέρονται: 
•Συναρπαστικό αντικείμενο εργασίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαρκής ενημέρωση στις τεχνολογικές εξελίξεις  
του χώρου 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@archimedes.gr

Mobile Applications /  
R&D Software Engineer  

JOB ID:MOB-1403
We’re looking for a motivated individual to work as 
mobile web application developer.

You will be responsible for developing and updating 
the company’s products for mobile device platforms. 
You will be involved in all aspects of application 
development from UI design and implementation to 
the underlying application logic and interfacing with 
server components. 

You must have: 
•at least 2 years software development working 
experience 
•an excellent understanding of web development 
technologies HTML5, Javascript, CSS and AJAX 
•experience with web based mobile application 
development concepts such as responsive web 
design and mobile UX considerations 
•experience with at least one javascript mobile 
application framework 
•experience with hybrid mobile application 
development using PhoneGap/Apache Cordova 
and/or Android native •application development will 
be considered a plus 
•understanding of streaming media formats for audio/
video and their integration into mobile applications 
•excellent English communication skills (both oral 
and written)

Who is MCOM? MCOM Media Communications 
(www.mcoms.com) offers innovative solutions and 
services for creating, managing and delivering 
digital interactive media over broadband IP for the 
Hospitality, Telecom and Digital Signage industries. 
MCOM is one of the leading companies in Europe in 
its field, having a large network of partners in Europe, 
Middle East and Africa.

MCOM HOTstream (www.hotstream.eu) is one of the 
most advanced and innovative in-room information 
and entertainment platforms for hotels and hospitals. 
HOTstream hospitality suite includes solutions for 
Interactive TV, IPTV, Video On Demand, Internet and 
Digital Signage.

Please send your CV to the following e-mail:  
hr@mcoms.com with the indication MOB-1403.

Η COMPUTER Life ΑΒΕΕ επιθυμεί να στελεχώσει 
το δυναμικό της στη Θεσσαλονίκη με: 

Προγραμματιστή Web

Απαραίτητα προσόντα: PHP, CSS, JavaScript 
(jQuery), SQL (MsSQL,MySQL,SQLite),  
βασικές γνώσεις Photoshop, extra CSS,  
JS Frameworks.

Για αποστολή των βιογραφικών:  
clife@computerlife.gr

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the Telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and 
Athens), Spain, France and India.

The company specializes in SMS marketing campaigns 
and our clients are huge corporations from around 
the world (for example banks, airlines, multi-stores, 
e-shops).

We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Web Designer 
for our Headquarters in Liti  
Thessaloniki (Derveni Area)

Primary responsibilities: 
•Establish the purpose of the website based upon its 
target audience 
•Identify the type of content the site will host 
•Determine any functionality that the site must 
support, 
•Test the website and identify any usability problems 
 
This will determine the type of technology to use and 
how complex the site will be. 
 
Qualifications: 
•Proven skills in graphics 
•Excellent, proven knowledge in responsive web 
design 
•Creativity and imagination 
•Be adaptable and able to pick up new techniques 
•Have good interpersonal and communication skills 
•Be able to work on your own or in a team 
•Be able to work to tight deadlines in multi – tasking 
projects 
•Be thorough and precise in your work 
•Knowledge of web standards and protocols

Please send examples (URLs) of your work with your 
application. Detailing the areas you were responsible 
for. (Applications without these details will not be able 
to be considered).

The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, 
remuneration package.

If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete Curriculum Vitae to 
hr@amdtelecom.net. Notice: Only the candidates 
who comply with the job profile will be contact for a 
personal interview.

Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:
ERP Consultant  

Working Abroad (Ref: ERPC/2013)

Required qualifications: 
•University degree  
•Experience in implementing international ERP 
systems 
•Ability to analyze customer requirements & 
complete functional specifications 
•Fluency in written communication, adaptability and 
team work spirit 
•Excellent verbal communication and presentation 
skills 
•Excellent knowledge of spoken & written English 
•Strong organization, planning and problem solving 
skills 
•Possibility of long-term stay abroad

Desired qualifications: 
•Additional languages 
•Basic Knowledge of SQL language  
The company offers competitive salary, insurance 
coverage in Greece. 
 
Please send your CV to our e-mail address:  
hr@atc.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Βιομηχανία ζητά:

Γραφίστα 
Κωδ. Θέσης: ΓΡΦ 

Προφίλ Υποψήφιου 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων: 
-Adobe Photoshop 
-Adobe Illustrator 
-Adobe In design 

-Autocad 2D 
•Σελιδοποίηση και εικονογράφηση διαφημιστικών 
εντύπων 
•Άριστη ορθογραφία, ικανότητα γρήγορης ανάγνω-
σης κειμένων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων 
•Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
hrcomgroup@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. 
δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το 
πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 Call Center τηςιδρύ-
θηκε τον Ιούνιο του 1999, με σκοπό την παροχή υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών 
απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα με-
γαλύτερα Call Centres στην ελληνική αγορά.

Σκοπός της Mediatel είναι η παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Οι 
συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο 
δυναμικό εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και ευέλι-
κτες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα μέσω άρτιας 
και σύγχρονης υποδομής.

H Mediatel αναζητά:
Νέους / Νέες για  

Εκπροσώπους Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ: 2)

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Τηλεφωνική προώθηση τηλεπικοινωνιακών λύσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Θετική διάθεση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα  
και επιδόματα 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων σε μηνιαία βάση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ από το μετρό Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη τμήματος προσω-
πικού. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικές. E-mail: hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 
80 90, τηλ. επικοινωνίας: 214 214 8000 (Επιλογή 
1). Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, 
Αμπελόκηποι, Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων και εξυπηρέτη-
σης πελατών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπροσώπους Πωλήσεων  
σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(Κωδικός: FSRA0314)
Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στο 
τμήμα πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμ-
βάνουν την προώθηση και πώληση των υπηρεσιών 
μεγάλων πελατών της 360 Connect σε μικρού και με-
σαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office). 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τμήμα  
εταιρικών πωλήσεων.

Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον 
του παρεχόμενου μισθού. 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και κινητού τηλεφώνου. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

Στελέχη Call Center
Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά στελέχη call center. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματισμός - συνέπεια 
•Ευγένεια - ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6706000.

Αν είσαι έμπειρος και ικανός Telemarketer και θέλεις 
τα υψηλότερα bonus της αγοράς και ταυτόχρονα να 
είσαι ασφαλής και σίγουρος για τον μισθό σου έλα 
στην εταιρία μας. Ζητούμε έμπειρους:

Telemarketers  
για Πλήρη ή Μερική 

Απασχόληση
Τομείς απασχόλησης: Προώθηση τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών.
 
Επιθυμητά προσόντα: 
Απόφοιτος λυκείου 
Προϋπηρεσία 
Επικοινωνιακές ικανότητες 
Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, γραπτή  
και προφορική 
Ευέλικτο ωράριο, πρωινό ή απογευματινό 
Προϋπηρεσία Επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
Σταθερές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες  
του βασικού μισθού 
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 
Τα υψηλότερα extra πριμ παραγωγικότητας 
 
Περιοχή: Κοντά στο κέντρο Αθήνας (πλησίον 
ΗΣΑΠ και ΜΜΜ). 
Αν ενδιαφέρεσαι να εργαστείς άμεσα, να έχεις στα-
θερές αποδοχές και επιπλέον bonus με βάση την 
παραγωγικότητα του. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 
0285341, 213 0285347, e-mail: sales@salein.gr

Η εταιρεία PowerCall ζήτα για τη στελέχωση νέων 
της τμημάτων:

10 Άτομα Άνω των 20 Ετών 
Για το τμήμα προώθησης υπηρεσιών θεάματος - 
internet - τηλεφωνίας.

Προσόντα: 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Δυναμισμός και όρεξη για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή του 
•Ωράρια εργασίας ευέλικτα πρωινά/απογευματινά 
τμήματα 
•Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (Ι.Κ.Α) 
•Bonus επίτευξης στόχων (ημερησίων,  
εβδομαδιαίων, μηνιαίων) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άνετη πρόσβαση σε Ησαπ-Τρόλεϊ-Λεωφορεία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
powercall54@gmail.com

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

H εταιρία γυναικείας ένδυσης LOLA ζητά:

Visual Merchandiser -  
Διακοσμητή/τρια βιτρίνας

Σύντομη περιγραφή θέσης: 
•Διαμόρφωση βιτρίνας (στυλιστικά και διακοσμητικά) 
•Visual merchandising και διακόσμηση  
των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση 
διακοσμητή – visual merchandiser σε καταστήματα 
ένδυσης 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία,  
μεταδοτικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευελιξία σε μέρες και ώρες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους με την ένδειξη «MERCHANDISER» στο 
e-mail: fotini.y@lola.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια

Για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
 
Ζητείται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παιδι-

κών ενδυμάτων Orchestra για το κατάστημά της στα 
Βριλήσσια.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr. Αναγράφοντας  
τον κωδικό ORC-VR-01, fax: 210-9889140.

Πωλήτρια 
Για το κατάστημα λιανικής στον Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης για την καλοκαιρινή σεζόν. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Απαραίτητη η καλή εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saltwatergianna@gmail.com

Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

«Υπεύθυνο/η Καταστήματος» 
για τα Καταστήματά της στο Νομό Αττικής

Αρμοδιότητες 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος βάσει 
της εταιρικής πολιτικής. 
•Επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος  
ευθύνης του και των στόχων της εταιρείας. 
•Οργάνωση λειτουργίας και συντονισμός της ομάδας 
πωλητών του καταστήματος. 
•Σταθερός προσανατολισμός στην φιλοσοφία  
εξυπηρέτησης των πελατών και την διατήρηση  
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
•Διαχείριση και επίλυση θεμάτων πελατών  
ή προσωπικού καταστήματος. 
 
Προσόντα υποψηφίου 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε διευθυντική θέση καταστήματος λιανικής.  
(προϋπηρεσία σε παιδικά είδη θα προτιμηθεί). 
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός  
χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη  
στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων. 
 
Εκπαίδευση / σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν  
ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ  
(Word - Excel - Powerpoint - Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος)

Προσφέρεται ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον ερ-
γασίας, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών εστιασμένο στην επίτευξη στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία  
με την ένδειξη «SMANAGER AΤΗΕΝS»  
στο e-mail: hr@alouette.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές / Πωλήτριες 

για Πλήρη Απασχόληση, 
για το Κατάστημα στην Ν.Ιωνία 

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, ή e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2004006.

Κεντρικό φαρμακείο στη περιοχή Αναβύσσου ανα-
ζητά:

Πωλήτρια Φαρμακείου
•Ηλικία 30-40 χρονών 
•Κάτοικο νοτίων προαστίων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 χρόνων στο χώρο 
των πωλήσεων των καλλυντικών 

•Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Βιογραφικά στο e-mail: vassilopoulou.irene@gmail.
com ή στο fax: 210 8119223. Υπ’οψιν Κ. Βασιλοπού-
λου Ειρήνης.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση των 
υποκαταστημάτων της, στην Αττική, Πωλητή για την 
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέ-
τουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Hλικία έως 35 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη 
 
Για πληροφορίες fax: 211 10 99599, e-mail: 
chmpampos@megasystems.gr

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο 
των καλλυντικών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποι-
οτικά brands. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για 
να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα την 
Αττική:

Εξωτερικός Πωλητής 
(κωδ. ΚL-14)

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντιπρο-
σωπεύει η εταιρία στην περιοχή ευθύνης (Αττική-Πε-
λοπόννησο-Στερεά Ελλάδα).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε πωλήσεις, διοίκηση  
επιχειρήσεων ή τομέα υγείας 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων 
καλλυντικών και τη διαχείριση καταστημάτων  
του κλάδου (εξειδικευμένα καταστήματα  
καλλυντικών, φαρμακεία, καταστήματα προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης, κλπ) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και ικανότητα  
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων  
και αξιοποίησης στατιστικής πληροφόρησης 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης  
και ευελιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση  
προβλημάτων 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός της γλώσσας, 
ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατηγορίας. Κα-
τοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων κατά 
περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους ση-
μείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax 2310-517.494. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβά-
νουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων 
και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελματικές 
σας δεξιότητες, - σας δίνουμε την ευκαιρία για μια 
πραγματικά επιτυχημένη καριέρα στην εταιρεία μας.

Περιγραφή Εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με 
πάθος, φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking 
που να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior 
υπηρεσίες σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθε-
ση και ο προσανατολισμός στον στόχο. Επενδύουμε 
στην επιτυχία σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των 
κατάλληλων δεξιοτήτων και σας υποστηρίζουμε σε 
κάθε βήμα της επαγγελματικής σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία με πελάτες,  
φροντίζοντας την παρακολούθηση και την ανάπτυξή 
της πελατειακής βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα  
και υπηρεσίες της εταιρίας 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη  
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα  
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς 
και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 

•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες) 
 
Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimostsintziras@gmail.com

Διεθνής εταιρία με δραστηριότητα στο διαδίκτυο και 
αντικείμενο τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελί-
δων με επαγγελματικό χαρακτήρα, ζητά:

Υποψηφίους με Mητρική 
Γλώσσα τα Αγγλικά

Προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων.   
•Απαραίτητη η γνώση του διαδικτύου.  
•Θα δοθεί προτεραιότητα στους/στις υποψήφιες  
με εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις. 
•Παρέχεται εκπαίδευση, άριστες συνθήκες εργασί-
ας. 8ωρη απασχόληση. Μισθός βάση προσόντων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
n.karitsi@gmail.com υπόψη κας. Καρύτση.

Από μεγάλη βιομηχανία οίνου και αλκοολούχων 
στη Θεσσαλία ζητείται άμεσα η κάλυψη της πα-
ρακάτω θέσης:

Διευθυντής Πωλήσεων
Η θέση: 
Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι  
υπεύθυνος/η για: 
•Την θέσπιση και επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
την και την παρακολούθηση της κερδοφορίας. 
•Την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής  
στις πωλήσεις. 
•Την παρακολούθηση των πωλήσεων και υποβολή 
προτάσεων διορθωτικών μέτρων. 
•Την παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και την ενημέρωση της διεύθυνσης. 
•Την εφαρμογή της εταιρικής πιστωτικής πολιτικής 
και την διασφάλιση της είσπραξης απαιτήσεων. 
•Την συμμετοχή στη σύνταξη του εταιρικού Budget 
και την παρακολούθηση του. 
•Την διεύρυνση της πελατειακής βάσης  
και την ανάπτυξη νέων αγορών. 
•Την εικόνα των προϊόντων και την υποβολή  
προτάσεων για αλλαγές τους καθώς και  
την εισαγωγή νέων κωδικών σύμφωνα  
με τις συνθήκες της αγοράς. 
•Τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων  
των πωλήσεων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό  
αντικείμενο ή εξειδίκευση σε καταναλωτικά  
και ιδιαίτερα οινικά προϊόντα θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και συστημάτων ERP 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Ικανότης λειτουργίας υπό πίεση και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Lap top 
•Διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο 
vasilakis_1@hotmail.com

Sales Consultant  
(SA/0314)

Carbon Positive, an independent service provider 
supporting the shipping industry to become efficient 
and competitive and contribute in the fight against cli-
mate change, is currently looking for top-rated people 
to join our team.

Required qualifications  
•Comprehensive knowledge of the maritime industry 
•Good knowledge of vessel operations, technical 
characteristics, regulation 
•Excellent portfolio management 
•Expert negotiating skills 
•Efficient presentation and communication skills 
•Willingness to travel abroad 
•Project management expertise 
•Good management and organisational skills 
•At least 3 years working experience in sales 
•Excellent command of English language 
 
The following will be considered a plus 
•Team worker 
•Analytical thinking 
•Problem solver 
•Able to work independently 
•Fulfilled military obligations (for male candidates only)



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201410

Σάββατο 5 Απριλίου, Κυριακή 6 Απριλίου
Σάββατο 15 Απριλίου, Κυριακή 16 Απριλίου

Ωριαία workshop: 
• Βιογραφικό σημείωμα
• Επιτυχημένη συνέντευξη
• Τα social media στην αναζήτηση εργασίας
• Κάνω για επιχειρηματίας; 

Περίπτερο 6 της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του 1ου φεστιβάλ για χόμπι, HOBBYTHESS.
Για δηλώσεις συμμετοχής, μπείτε στο www.skywalker-education.blogspot.gr

συνέχεια στη σελ. 12

Carbon Positive offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and excel-
lent prospects for career development.

We seek to fill-in this position immediately. 
Please send your CV to: info@carbonpositive.com

Διευθυντής Πωλήσεων 
 Ν. Ελλάδος (refcode: SD-ATH)

Μεγάλος Όμιλος Επιχειρήσεων (Leader στον το-
μέα του) αναζητεί να στελεχώσει δύο διευθυντικές 
θέσεις του Ομίλου, μία για τη Νότια Ελλάδα με έδρα 
την Αθήνα και μία για τη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας: 
•Διοίκηση, εκπαίδευση, καθοδήγηση και συντονι-
σμός προσωπικού στον τομέα των πωλήσεων. 
•Συνεργασία με τη διοίκηση για τον σχεδιασμό  
και την εφαρμογή της πολιτικής πωλήσεων,  
τη στοχοθεσία και το πλάνο υλοποίησης. 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου,  
με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού σε συνεχή βάση. 
•Συστηματική παρακολούθηση και διασφάλιση  
των πληρωμών των πελατών. 
•Reporting προς τη διοίκηση με αποτύπωση  
ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 8 έτη εμπειρία στην κλάδο  
των πωλήσεων υπηρεσιών και 2 έτη ως  
προϊστάμενος πωλήσεων. 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα,προσήλωση σε στόχους, θετικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ (μεταπτυχιακό σε marketing/
πωλήσεις επιθυμητό) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (ΜS Office). 
 
H εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας σε έναν όμιλο-leader 
της αγοράς. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα  
με τα προσόντα και την εμπειρία. 
•Πολιτική κινήτρων με βάση την επίτευξη στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα, το αργότερο έως 
τις 4 Απριλίου 2014, ως εξής: Για τη θέση Ν. Ελ-
λάδος με έδρα την Αθήνα (κωδ. SD-ATH), e-mail: 
cvathens@yahoo.gr

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
Κωδ. Θέσης: ΥΠ.ΠΩΛ.

Περιγραφή Θέσης: Ο υποψήφιος, καλείται να στε-
λεχώσει την εμπορική διεύθυνση εταιρείας, με στόχο 
την ανάπτυξη των πωλήσεων συγκεκριμένου τμήμα-
τος αυτής.

Προφίλ υποψηφίου: Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. 
και να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χώρο πω-
λήσεων, να είναι γνώστης της Αγγλικής και Γερμανι-
κής γλώσσας, να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία και 
ηλικία έως 40 ετών.

Τρόπος επικοινωνίας: Αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στη διεύθυνση: hrcomgroup@gmail.com

Sales Manager  
(SAL 0228) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Εξαγωγική εταιρεία με ηγετική θέση στον 
κλάδο της, επιθυμεί να καλύψει την θέση του Sales 
Manager για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την ευθύνη διοίκησης και οργάνωσης του 
τμήματος πωλήσεων και την υποστήριξη των ενερ-
γειών marketing και προβολής. Επίσης θα διαχειρί-
ζεται το reporting σε ημερήσια και μηνιαία βάση, και 
θα ασχολείται με την ανάπτυξη του πελατολογίου στις 
διεθνείς αγορές.

Απαραίτητα Προσόντα:  
•τουλάχιστον 6-8 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις, 
τουλάχιστον δύο εκ των οποίων σε θέση προϊσταμέ-
νου με •αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες 
•πολύ καλή εμπειρία από την ανάπτυξη δικτύων  
σε Ελλάδα ή/ και εξωτερικό 
•άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών  
υπολογιστών (επίπεδο proficiency) 
•πτυχιούχος ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων  
ή Μάρκετινγκ ή συναφές αντικείμενο σπουδών 
•η κατοχή πτυχίου ΜΒΑ θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η GlobalMediRec έχει μία άμεση θέση εργασίας για:

 Οφθαλμίατρο, Specialty Doctor  
In Ophthalmology

Σε Κρατικό Νοσοκομείο Nhs - Near Birmingham. 

•Ετήσιος, μικτός μισθός που κυμαίνεται από 
£50000-£55000(αναλόγως προϋπηρεσίας). 
•Οι ώρες εργασίας είναι 48 την εβδομάδα  
συμπεριλαμβανόμενες οι εφημερίες. 
•Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
– Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – 
Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν  
σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω  
πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.  
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec.  
Τηλ: 6934 803930. E-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Ορθοπεδικός
Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋ-
πηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi.info@gmail.com.  
website: www.sosiatroi.gr

Φαρμακοποιός 
•Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία σε 
κεντρικό φαρμακείο της Λαμίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
paulantzo@yahoo.gr

Η εταιρεία Διάπλαση Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε. 
με έδρα την Καλαμάτα, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της αποκατάστασης, ενδιαφέρεται για πρόσληψη:

Νοσηλευτών - Φυσικοθεραπευτών -  
Εργοθεραπευτών - Κοινωνικών Λειτουργών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι 
•Προϋπηρεσία (7 έτη κλινικής εμπειρίας) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά - προφορικά)

Η εταιρεία προσφέρει: Συμβόλαιο 1+1 έτη στο 
Kuwait, σε ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Αποκατά-
στασης του κόσμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα μαζί με μια φω-
τογραφία, Υπ’ όψιν: Κας Αναστασοπούλου. Fax: 
27210 41705, E-mail: gm.secretary@diaplasis.eu

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές/τριες ΤΕΙ

•Χωρίς γνώση Γερμανικών, ηλικία από 18-40  
για μόνιμη εργασία στην Γερμανία. 
 
•Παρέχονται δωρεάν μαθήματα Γερμανικής  
γλώσσας στην Ελλάδα. 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο  
e-mail: kariera@md-hellas.gr με κωδικό αγγελίας 
KRA EX 191113.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Saint-Gobain HellasAΒΕΕ, θυγατρική 
του γαλλικού ομίλου Saint- Gobain, αναζητά για τον 
τομέα της εμπορίας υλικών υδραυλικών δικτύων με 
έδρα την Αθήνα:

Μηχανικό Πωλήσεων

Απαιτήσεις θέσης: 
•Απόφοιτη/ος σχολής μηχανολόγων (ΤΕΙ/ΑΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και πωλήσεων  
στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα 
•Ικανότητα τεχνικής υποστήριξης υδραυλικών έργων 
•Συχνά ταξίδια στην επαρχία 
•Εμπειρία στο χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
 
Προοπτικές επαγγελματικής και προσωπικής 
εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον. 
Συνεχής εκπαίδευση.
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr_greece@saint-gobain.com, 
υπόψη τμήματος ανθρώπινων πόρων. Fax: 210 
2830043. Τελευταία ημερομηνία υποβολής βιογρα-
φικών 11/4/2014. SAINT-GOBAIN HELLAS A.B.E.E.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ζαχαροπλάστης / Αρτοποιός

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Marpunta 
Village Club 
Περιοχή: Αλόννησος 
Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Προϋποθέσεις 
•Τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας 
ως επαγγελματίας ζαχαροπλάστης και αρτοποιός  
σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας  
(3-4 star hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα  
και συνέπεια 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει διαμονή και φαγητό κατά 
τη διάρκεια της απασχόλησής σας.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο 
e-mail: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα του ομίλου www.santikoshotels.com

Η εταιρία MARITOUR AE, για την πλήρωση θέσε-
ων στα ξενοδοχεία της στην Ρόδο και στην Λίνδο, 
ζητεί για τη σεζόν 2014:

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 
•Κάτοχος πτυχίου ή άδειας 
•Γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Εξειδίκευση σε συστήματα αυτοματισμού 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό μηχανολογικό εξοπλισμό

Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Αρτοποιός

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  
5* ή 4* 
•Γνώση προδιαγραφών ISO και HACCP 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

Αρτεργάτης

•Προϋπηρεσία απαραίτητη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Nokia Solutions and Networks is the world’s specialist 
in mobile broadband. From the first ever call on GSM, 
to the first call on LTE, we operate at the forefront of 
each generation of mobile technology. Our global 
experts invent the new capabilities our customers need 
in their networks. We provide the world’s most efficient 
mobile networks, the intelligence to maximize the value 
of those networks, and the services to make it all work 
seamlessly. With headquarters in Espoo, Finland, we 
operate in over 150 countries around the globe.

General Purpose: We are looking for enthusiastic and 
motivated professionals to join our R&D Organization 
as Software Engineers.

Main Responsibility Area: You will be working as 
software developer or software tester in Nokia Solutions 
and Networks Telecom products addressing the world 
market.

Position Des https://www.facebook.com/messages/ 
1048107549 cription: As Software Developer or software 
tester you will be responsible for the development / 
testing of software programs for interfaces, protocols and 
network layer services of real-time telecommunications 
systems according to customer requirements.

You will work in an agile development environment 
following the scrum methodologies and be involved 
in all development phases: Analysis, design, SW 
implementation (coding), testing and maintenance.

Position Requirements 
Suitable applicants should possess following set 
of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom 
engineering or related subject. 

•Preferable minimum working experience (2-4 years) 
on IP protocols, interfaces, standards and techniques, 
with a substantial practical contribution to software 
engineering production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java 
programming and software design (preferably in Unix/
Linux platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/Linux 
and scripting languages (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with strong 
organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and quick 
learning ability. 
•Innovative spirit. 
 
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations  
(applicable for male candidates).

You are kindly requested to apply only through our 
internet site http://www.nsn.com (Job seekers - Job 
search).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστι-
κών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει: 

Mηχανικό Συστημάτων σε  
Υπηρεσίες Data center 

Κωδ. Θέσης: DCS14
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης 
•Υλοποιεί, διαχειρίζεται τα εκάστοτε συστήματα  
τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες data center. 
•Προσφέρει την απαραίτητη τεχνική κάλυψη στους 
πελάτες των υπηρεσιών αυτών. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MS Office. 
 
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση. 
•Διαχείριση συστημάτων Open source προϊόντων 
(Linux Flavors, mail, Apache, Application  
Server etc) 
•Διαχείριση συστημάτων Cloud infrastructure  
(Hypervisors, Cloud Frameworks etc) 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων υψηλής  
διαθεσιμότητας (Clustering, Load Balancing) 
•Διαχείριση διαδικτυακών υπηρεσιών  
και πρωτοκόλλων TCP/IP. 
•Προγραμματισμό (shell scripting, perl, C) 
•Επιθυμητή γνώση σε προϊόντα control Panel 
(Plesk, etc) 
•Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, και επικοινωνιακές 
ικανότητες. 
•Να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης  
αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης 
χρόνου και όγκου εργασίας 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης 
νέων τεχνολογιών. 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@forthnet.gr

Η ΤΕΜΑΚ, εταιρία εξειδικευμένη στην επεξεργασία 
νερού και στον εξοπλισμό δικτύων ατμού-νερού-
ρευστών με εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά 
και εξαγωγές ζητεί:

Μηχανικό  
Διεθνών Πωλήσεων

Σκοπός Θέσης: 
•Η ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων  
της εταιρείας. 
•Η δημιουργία δικτύου μεταπωλητών. 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Μηχανολόγος ή χημικός μηχανικός 
•Άριστη γνώση Ρώσικης και Αγγλικής ή Γαλλικής 
γλώσσας 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε διεθνείς πωλήσεις. 
•Συνέπεια, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην συνεργασία 
•Επικέντρωση στα αποτελέσματα και το στόχο 
•Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ,  
προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών  
και σχεδίασης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
και δίπλωμα οδήγησης

Προσφέρονται: Μισθός και bonus, σύγχρονες  
συνθήκες εργασίας, και εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών: TEMAK A.E., Λεωφόρος 
Τατοϊου 254, Τ.Κ. 136 77 - Αχαρνές (Μενίδι) Αττι-
κή,τηλ. 210-2581583, fax: 210-2533989, e-mail: 
hr@temak.gr. *Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Το 
    στη Θεσσαλονίκη



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 14

Μηχανικός - Μελετητής Συστημάτων 
Ηλιακών Θερμοσιφώνων 

Κωδ.: L2
Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη προσφορών και μελετών 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Υλοποίηση έργων 
•Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη σε πελάτες 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου 
μηχανικού 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Office) 
•Κατανόηση σχεδίων σε Auto Cad 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. L2.

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Service 
Για Παραλαβή - Παράδοση  

Αυτοκίνητου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες μηχανικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία ως 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

LOGISTICS
H Media Communications Α.Ε. (MCOM) ιδρύθηκε 
το 1995. Με έδρα στην Ελλάδα και μέσω εκτεταμένου 
δικτύου συνεργατών στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Αφρική, η MCOM εστιάζει στο σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την λειτουργία συστημάτων, δικτύων 
και υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου, αμ-
φίδρομης τηλεόρασης (Interactive TV) και διαδικτυα-
κών εφαρμογών (Broadband Internet).

Υπάλληλος Αποθήκης -  
Logistics, LOG-1403

Αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών-πληροφο-
ρικής και αποθήκευση 
•Προετοιμασία και αποστολή εξοπλισμού 
•Διεκπεραίωση εισαγωγών – εξαγωγών (επικοινωνία 
με εταιρίες Logistics και εκτελωνιστές, προετοιμασία 
και κατάθεση συνοδευτικών εγγράφων) 
•Διαχείριση αποθήκης 
 
Απαιτήσεις: 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε ανάλογη θέση (κατά 
προτίμηση σε διαχείριση εξοπλισμού τηλεπικοι-
νωνιών και πληροφορικής σε μηχανογραφημένη 
αποθήκη) 
•Γνώση και εμπειρία σε χρήση συστημάτων ERP 
(κατά προτίμηση Entersoft) 
•Άριστη γνώση υπολογιστών (MS Office και internet) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης (κατά προτίμηση επαγγελματικό) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
210 6839454 ή επισκεφτείτε το www.mcoms.com . 
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@mcoms.
com με την ένδειξη «Για τη θέση LOG-1403». Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός 

•Γυναίκα, 22-30 ετών, έμπειρη ζητείται για οδήγηση 
γουρούνας, γνώση Αγγλικών. 
 
Τόπος εργασίας Μύκονος. 
Περίοδος εργασίας από 1 Μαΐου με 31 Αυγούστου. 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: career.mykonos@gmail.com

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο, επιθυ-
μεί να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Αποθηκάριο

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείου 

•Γνώση Η/Υ, προαιρετική γνώση λογιστικού  
προγράμματος ΕΣΤΙΑ 
•Παραλαβή παραγγελιών από προμηθευτές 
•Παραλαβή παραγγελιών από τα τμήματα  
•Παραλαβή και παράδοση προμηθειών στα τμήματα 
•Απογραφές 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: 
kassandrabay@gmail.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
Kassandra Bay Resort: www.kassandrabay.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Σερβιτόρος Α’ /  

Bartender
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχόλης 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε α λα καρτ εστιατόρια  
ή σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Cv2@skywalker.gr

Μάγειρας Α’ –  
Sous Chef 

To ξενοδοχείο Esperides Resort 4* στο Μεγανήσι 
Λευκάδας, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του για 
την περίοδο 2014 Μάγειρα Α’ ή Sous Chef.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 – 4 χρόνια στην συγκεκριμένη θέση 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές - επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα – ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Παρέχεται διαμονή & διατροφή. Μισθός αναλόγως 
προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@esperides-resort.gr. Τηλ: 26450 51761-2.

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά:

Μάγειρα Α’  
για το Τμήμα της Παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση σε οργανωμένο περιβάλλον βιομηχανίας 
•Δυναμική προσωπικότητα με εμπειρία  
στην διοίκηση ομάδας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2014:

Food & Beverage  
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστο-
λή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

Restaurant’s Captain

Το ξενοδοχείο Liostasi Ios Hotel & Spa μέλος των 
Small Luxury Hotels of the World δίνει την δυνατό-
τητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν στην 
ομάδα που θα συντελέσει και φέτος τις υψηλότερες 
προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση του Restaurant Captain θα πρέπει να δι-
αθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και  

την προσφορά του στο έργο του.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης τουριστικής  
σχολής, δημόσιας η ιδιωτικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 5*  
η εστιατόρια σε Ελλάδα η Εξωτερικό σε θέση  
αντίστοιχη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Διοικητική κ οργανωτική ικανότητα  
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows, Excel 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των Micros 
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές 
•Γνώση αγοράς 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Σερβιτόρα
 Άριστες γνώσεις σε: 
•Παραγγγελειοληψία εστιατορίου φαγητά μεζέδες 
•Παραγγγελειοληψία καφέ 
•Σερβίρισμα ψαριού 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ή σπουδαστής οποιασδήποτε σχολής 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διάθεση για εργασία 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόριο καφέ τουλάχιστον  
ένα χρόνο 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης 
χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
πρόσθετων ξένων γλωσσών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Μόνιμη εργασία

Περιοχή: Παλαιό Φάληρο 
Βάρδιες: Πρωινές και βραδινές 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
petros@multitaste.gr

Μάγειρας  
Κρύας Κουζίνας

•Κάτοχος πτυχίου σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  
5* ή 4* 
•Γνώση προδιαγραφών ISO και HACCP 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Maitre d’Hotel

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης τουριστικής  
σχολής, στο τομέα των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής  
γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Διοικητική και οργανωτική ικανότητα 
•Γνώσεις Η/Υ 
 
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS BEACH 
& SPA RESORT στην Κω, ζητεί:

Α’ & Β’ Μάγειρες
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλή γνώση διεθνούς & ελληνικής κουζίνας 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα κατά προτίμηση με 
πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gmanager@oceanis-hotel.gr, υπόψη Κας. Αιβαλιώτη, 
τηλ: 22420 23729 & φαξ: 22420 23728.

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for all 70 hotels under 
management, professional for the position of:

Chef 
(Code CDC)

Responsible to deliver customer focused service to 
the guests, provide all aspects of food preparation, 
cooking and presenting of dishes according to company 
guidelines.

Qualifications: 
•2-3 years minimum experience as a chef or sous chef 
in a luxurious boutique hotel or a restaurant. 
•Good command of both English and Greek language 
is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic, with pleasant personality. 
•Work under pressure. 
•Excellent communication and organizational skills. 
 
An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, 
please send us your CV with a photo at hr@hotelbrain.
com. All applications will be treated in the strictest 
confidence.

A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international Career        

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to 
recruit the following positions:

Bartenders

•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum 
Vitae/Resume to: The Personnel Manager Le Meridien 
Limassol Spa & Resort, P.O.Box 56560, CY-3308 
Limassol, e-mail: evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com 
Tel. 25863226.

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Mάγειρα
Βασικές Γνώσεις: 
•Παρασκευή και Προετοιμασία πρωϊνών α λα κάρτ 
καθώς και 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους τα 
ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά.

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
patelidanai@yahoo.com

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυ-
τελής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-
νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες. 
Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Waiters / Food Service  
Operators

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
4 ή 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και/ή Γερμανικής γλώσσας 
•Επαγγελματική ευπαρουσίαστη εμφάνιση, φιλική 
προδιάθεση 
•Ευελιξία – ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα 
•Διάθεση για εργασία σε εναλλακτικών διακοπών 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hrsurfclubkeros@gmail.com. Βιογραφι-
κά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπ’ όψιν.
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Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Bartender
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους τα 
ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά.

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
patelidanai@yahoo.com

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για τη σεζόν 2014:

Assistant F&B
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε επισιτιστικά τμήματα 
•Γνώσεις - προϋπηρεσία στο cost control 
•Ηλικίες έως 30 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office  
Παρέχουμε διαμονή & πλήρη διατροφή.  
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη  
πρόσφατη φωτογραφία: 
•Ε-mail:oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 2244 0 32001

Ζαχαροπλάστης

•Προϋπηρεσία 3 ετών και εξειδίκευση  
στη ζαχαροπλαστική-προϋπηρεσία σε ανάλογη  
θέση 
•Πτυχίο σχολής με ειδικότητα στη ζαχαροπλαστική 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση  
και φόρτο εργασίας 
•Ηλικία έως 30 ετών και 
•Επιθυμητή γνώση σε Γαλλική πατισσερί, σοκολάτα, 
ντεκόρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
5* HOTEL CAVO TAGOO (83 villas, suites and 
rooms) in Mykonos, is seeking to recruit a young 
dynamic and highly-motivated:

Assistant Hotel  
Operations Manager

The ideal candidate should posses the following 
qualifications, skills & experience: 
•Bachelor degree in hospitality management 
•Extensive 1 year experience in similar position 
•A hands-on operations management style 
•Excellent communication and interpersonal skills 
 
•English is an essential requirement. 
•Knowledge of any other language will be 
considered will be considered an advantage. 
 
Please submit your CV with photo to the following 
e-mail: gm@cavotagoo.gr

The luxury boutique hotels, “Katikies” member of the 
Leading Hotels of the Word “Villa Katikies” - Private 
Santorini Villas, “Kirini Suites & Spa” member of Relais 
& Chateaux, “Sunrocks” member of Small Luxury 
Hotels of the Word, “Chromata” member of Small 
Luxury Hotels of the Word seeking for the season 2014:

Reservations Agent

Location: Santorini, Greece
Position summary: The ideal candidate should be able 
to provide excellent customer service and to make sure 
that the highest quality standards are achieved. The role 
includes the preparation of weekly forecasts, ensures all 
rates are loaded in all systems, ensures parallel pricing 
and inventories and updates all rate sheets.

Position requirements: 
•Experience working in hotel reservations department 
•Excellent command of both the English language and 
the Greek language 
•Highly computer skilled 
•Excellent knowledge of multiple booking channels 
including; Online travel agents, booking engines, GDS, 
channel management

Katikies hotels group offer: Accommodation, career 
development opportunities, competitive compensation 
package.

Should you wish to be a member of our team, please 
send us your cv. Along with a photo of yourself at the 
following e-mail: info@katikies.com. All applications 
will be treated in the strictest confidence.

Το ξενοδοχείο Holiday Inn Athens Attica Avenue, 
Airport West ζητεί:

Υπάλληλο Υποδοχής

•έως 30 ετών, με άριστη γνώση της Αγγλικής  
και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
•Επιθυμητή η γνώση Opera, Fidelio.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tmarousopoulos@hiathens.com.  
Φαξ: 210 6689500, υπόψιν  
Κου Μαρουσόπουλου.

Receptionist /  
Concierge

 Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προσανατολισμένος / η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Cv2@skywalker.gr

Η Intelligent Hotel Solutions, είναι μια εταιρεία που 
εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχεί-
ων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα που διαχειρίζεται η IHS στη Εύβοια, για την 
παρακάτω θέση: 

Housekeeping Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήμα-
τος Housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη στο καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης 
 
•E-mail: info@ihs.gr 
•Website: www.ihs.gr 

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Δύο Άτομα για τη Θέση  
Animateur - Διασκεδαστή

Για το ξενοδοχείο Creta Beach στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον  
2 ετών 
•Άριστη γνώση Γερμανικών 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνά-
ντηση προς συνέντευξη.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη 
της Luxury Collection by Starwood Hotels & 
Resorts στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό για τη 
θερινή σεζόν 2014:

Receptionist / Concierge 
(Κωδικός θέσης: FO)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (Ρώσικα,  
Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά) 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: manager@vedema.gr. Όλα τα βιο-
γραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Guest Relations  
Officer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία πολυτελείας τουλάχιστον 
3 ετών σε ξεν/χεία 5* πολυτελείας 
•Πτυχίο τουριστικής/ ξενοδοχειακής σχολής  
(επιπλέον προσόν) 
•Γνώση ξενοδοχειακών συστημάτων (opera)  
και Η/Υ, windows, excel, powerpoint, Internet 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλική και μια επιπλέον (Ρωσική 
θα θεωρηθεί συν) 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ευγενική, ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, 
εξυπηρετική με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και 
θετική σκέψη. 
•Υψηλή απόδοση σε συνθήκες πίεσης 
•Προσαρμοστικότητα στο νέο περιβάλλον εργασίας 
 
Στο βιογραφικό να αναγράφονται ύψος και βάρος. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση  
προσόντων /προϋπηρεσίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, πολυτελές περιβάλλον 
•Διαμονή, διατροφή 
•Προϋποθέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας και 
εξέλιξης, εκπαίδευση

Υπ΄οψιν θα ληφθούν μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα συνοδεύονται 
από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Aποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: office@marminbay.gr

Le CLUB MED recrute des:

Réceptionnistes (H/F)

•Pour son village des vacances à Gregolimano  
(Ile d’Eubée).

Pour postuler, cliquez sur le lien suivant:  
http://www.clubmedjobs.gr 

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Προϋπόθεση η άριστη γνώση Αγγλικής,  
Γερμανικής γλώσσας (Γνώσεις Ρωσικής, Γαλλικής 
ή Ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετο 
προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
 
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για τη σεζόν 2014: 

Receptionist  
με Γνώσεις Γερμανικών  

& Ιταλικών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γερμανικών και Ιταλικών  
•Ηλικίες έως 35 ετών, 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 2 έτη, 
•Άνεση στην επικοινωνία, 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής.

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.
com, fax: 22440 32007, τηλ: 22440 32001.

A family of 1530 hotels worldwide.      
Start an international Career.       

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to 
recruit the following positions:

Floor Supervisors

•Fluent in English 
•Knowledge of Russian will be considered an 
advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity 
to start an international career should send their 
Curriculum Vitae/Resume to: The Personnel 
Manager, Le Meridien Limassol Spa & Resort, 
P.O.Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: evi.
kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel. 25863226

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυ-
τελής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η δια-
μονή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλι-
σμένες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό 
κοινό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, 
active travelers, upper/mid-upper financial status. 
Παρέχεται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και 
υπηρεσίες. Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Childcare Specialists -  
Kids Club Animators

Ο/η υπεύθυνος-η του kids club θα φροντίζει για την 
φύλαξη, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση 
των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δράσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα Kids Club Operator: 
•Απόφοιτη παιδαγωγικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & μιας  
τουλάχιστον ακόμη,(η άριστη γνώση και  
της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  
και επικοινωνίας με τα παιδία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Υψηλό αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια  
των παιδιών 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή & διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
αναλόγως προσόντων 
 
Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου-15η Σεπτεμβρίου.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hrsurfclubkeros@gmail.com. Βιογραφι-
κά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπ’ όψιν.

Barceló Hotels & Resorts
Όλοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκε-
φτόμαστε και έτσι αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. Στον όμιλο 
Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για εξέλιξη εί-
ναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας προ-
σφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας 
εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επι-
τύχουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία 

και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυ-
νατότητές σας. 
 
Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρου-
με στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φι-
λοξενίας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach 
στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελο-
πόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Υπάλληλος Υποδοχής

Προσόντα: 
•Προηγούμενη διεθνή εμπειρία απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών  
και άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft 
Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση  
με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά  
ή γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέ-
πτη, παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανα-
τολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επι-
μέλεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα 
με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια 
θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσ-
σα με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή 
περιορισμένος αριθμός αιτούντων.

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας “Pomegranate Spa 
Hotel” ζητεί:

Υπάλληλο Υποδοχής /  
Guest Relation

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 
•Πνεύμα συνεργασίας, καλή επικοινωνία  
και επαγγελματική συμπεριφορά 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης και Αγγλικής 
γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά δίχως τα παραπάνω προσόντα δεν θα 
ληφθούν υπ ’όψιν. Απαραίτητη η αποστολή φωτο-
γραφίας επισυναπτόμενα. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@pomegranatespahotel.
com. Website: http://www.pomegranatespahotel.
com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Therapist

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the 
World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η κάθε υποψήφια για την θέση Spa Therapist θα 
πρέπει να διαθέτει τα εξής απαιτούμενα προσόντα 
που είναι προϋπόθεση για μια εποικοδομητική συ-
νεργασία μαζί μας και την μέγιστη απόδοση στο έργο 
της:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής αισθητικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών σε ξενοδοχεία 5*  
ή κέντρα αισθητικής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Γνώση μανικιούρ/πεντικιούρ 
•Άριστη γνώση body therapies και beauty  
treatments. 

•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εμφανίσιμη παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση μιας ακόμη γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Spa Therapist - Αισθητικός

•Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos 
Princess 
•Περιοχή: Σκιάθος 
•Απασχόληση: Μάιο έως Οκτώβριο 
•Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε  
σε ξενοδοχείο 4 ή 5 * ή σε αντίστοιχο spa 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου και σώματος, 
manicure, pedicure και μακιγιάζ.

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos 
Princess στην Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε να στείλετε 
το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
e-mail: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα του ομίλου www.santikoshotels.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Spa Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
σε spa ξενοδοχείου 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εμπειρία  
στις δημόσιες σχέσεις καθώς θα αναλάβει  
την spa reception 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και την προώθηση  
προϊόντων / υπηρεσιών 
•Εμπειρία στην διοίκηση και ηγετικές ικανότητες 
•Εμπειρία στην δημιουργία πακέτων θεραπειών  
και προσφορών, ανάλογα με τις ανάγκες  
της επιχείρησης του πελάτη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής  
γλώσσας. Η γνώση Ρωσικής ή άλλων ξένων  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητεί να προσλάβει:

Spa Therapist / 
 Masseuse

Προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(η άριστη γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Ευπαρουσίαστη & άριστη διαχείριση  
διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages  
(μυοχαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai 
massage/ shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Η ικανότητα διδασκαλίας yoga & pilates  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα προώθησης/πωλησης προϊόντων  
περιποίησης, ομορφιάς 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/Αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με  

προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of exclu-
sive hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr

•Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν  
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται  
από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. 
•Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και 
μηχανημάτων αισθητικής - ιατρικής με δυναμική 
παρουσία στους χώρους της αισθητικής - ιατρικής. 

Η εταιρία DERMACON επιθυμεί να προσλάβει  
άμεσα:

Αισθητικό, Υπεύθυνο  
Εκπαίδευσης & Πωλήσεων

Η θέση αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση 
των πελατών της Εταιρείας, καθώς και των υπο-
ψήφιων πελατών στα προϊόντα της εταιρείας 
στον χώρο των ινστιτούτων αισθητικής. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ αισθητικής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών – Ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Yψηλή εξειδίκευση στις θεραπείες σώματος  
και προσώπου 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα  
της εκπαίδευσης προϊόντων & τεχνικών μασάζ  
και θεραπειών spa 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδίων 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: human-
resources@dermacon.gr, fax: 210.6745201, διεύ-
θυνση: DERMACON Δελφών 5 και Κηφησίας, 
Χαλάνδρι, 15233. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου 
δυναμικού. Website: www.dermacon.gr

Spa Therapist

Εργοδότης: Skiathos Princess Hotel 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση

Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε ξενοδο-
χείο 4* ή 5* ή σε αντίστοιχο spa 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Πιστοποιμένη γνώση full body and face massage, 
και άλλες εξειδικευμένες θεραπείες

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos 
Princess στην Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
e-mail: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα του ομίλου: www.santikoshotels.com

Φυσιοθεραπευτής/Μασέρ 
Κωδ. ΦΣ

Προσόντα 
•Απόφοιτος ΤΕΙ 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη  
σε ξενοδοχείο 
•Ηλικίας άνω των 25 ετών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
 
Προσφέρονται 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
E-mail υπεύθυνου για αποστολή βιογραφικού: 
anastasia.o@mykonosgrand.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Pelekas Beach 
Hotel, στην Κέρκυρα υποψήφιους για τη θέση:

Masseur (M/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη 

θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Ρωσικών, Γερμανικών) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
cgeorgiadis@aquisresorts.com

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαι-
ρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντι-
μετωπίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να 
σας προσφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας 
εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επι-
τύχουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία 
και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυ-
νατότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρου-
με στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φι-
λοξενίας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach 
στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελο-
πόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Αισθητικοί - Θεραπευτές

Προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο, 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  
υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση διαφόρων τύπων μασάζ,  
θεραπειών προσώπου- σώματος 
•Η γνώση μανικιούρ- πεντικιούρ θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση Αγγλικών, Ιταλικών ή Γαλλικών 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, σοβαρότητα,  
επαγγελματισμός. 
•Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες  
του επισκέπτη, παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι  
και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανα-
τολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επι-
μέλεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα 
με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια 
θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσ-
σα με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή 
περιορισμένος αριθμός αιτούντων.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Καθαρίστρια  
για 5ωρη Απασχόληση

•Για τα γραφεία της στην Κ. Κηφισιά.  
•Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος  
βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. 
•Θα προτιμηθούν κάτοικοι τριγύρω περιοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@gefsinus.gr




