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

256 θέσεις εργασίας  
για Στελέχη Πωλήσεων σελ. 16-17, 24, 26

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου,  
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανοργάνωση

σελ. 8, 10
Προγραμματιστές

σελ. 12-13
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers,
Εμποροϋπάλληλοι,  
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση, Θετικές 
Επιστήμες, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Μηχανικοί 

σελ. 14
Logistics, Οδηγοί, Φύλαξη, 
Εστίαση

σελ. 18
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Καθαριότητα

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30-31
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

θέσεις εργασίας
2.465



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

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
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

& Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν της Πόλης
• Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο 

Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων 
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ

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

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

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

➤  Δωρεάν Internet για ένα χρόνο 
στους δικαιούχους του κοινωνικού 
μερίσματος. Μέσα στον Ιούλιο 
ξεκινά η νέα δράση του υπουργείου 
Υποδομών σε 8 περιφέρειες  
της χώρας σύμφωνα με την οποία 
οι δικαιούχοι του κοινωνικού 
μερίσματος θα έχουν δωρεάν 
σύνδεση για 12 μήνες, αλλά και 
εκπαίδευση για χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.

✔  Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου  
του Υπουργείου Παιδείας: Από την 
Τρίτη 24-6-2014. ως την ανακοίνωση 
των βαθμών, οι υποψήφιοι, μπορούν 
να επισκέπτονται την ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://exams.it.minedu.
gov.g,r με το password που θα έχουν 
δημιουργήσει και τον 8ψήφιο κωδικό 
εξετάσεων που ήδη έχουν,  
να επεξεργάζονται και να κάνουν μόνο 
πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο. 
(προσωρινή αποθήκευση). Από την 
ανακοίνωση των βαθμών, ως και τη 
Δευτέρα 14-7-2014, όλοι οι υποψήφιοι 
στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα 
πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους 
Μ.Δ. (επιλέγοντας οριστικοποίηση).

➤  STR8 FORWARD 2014. Live 
life your way! Με αυτό το μότο 
λανσάρει το STR8 το νέο άρωμα 
και αποσμητικό Rebel. Και με 
αυτό συνεχίζει το θεσμό του STR8 
forward Muzic Fest και φέτος για 
4η χρονιά. Τα πιο hot ονόματα 
του καλλιτεχνικού στερεώματος θα 
συναντηθούν και πάλι στη σκηνή 
για να διασκεδάσουν τους fans του 
STR8. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές 
με free είσοδο, από τις 18:00 καθώς 
ένα πρωτότυπο stage θα είναι 
open to all για όσους θέλουν να 
δοκιμάσουν τις ικανότητές τους 
στο STR8 forward Karaoke και να 
κάνουν spread τον άθλο τους μέσω 
social media. Κυριακή 06 Ιουλίου 
2014, ώρα: 18:00. Είσοδος ελεύθερη

✔  Προτιμότερο και λιγότερο αγχωτικό 
είναι να αρχίσουμε τη συμπλήρωση 
του μηχανογραφικού μας πριν την 
ανακοίνωση των βαθμών.

 ➤  Αthens School Festival. Για 6η 
χρονιά ο Οργανισμός Πολιτισμού 
Αθλητισμού & Νεολαίας του 
Δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη 
συνδιοργανώνουν το Φεστιβάλ 
Μαθητικών Συγκροτημάτων.  
Μετά τα live τους στα Πολιτιστικά 
Κέντρα του Δήμου Αθηναίων από 
Δεκέμβριο μέχρι και Απρίλιο, 
μαθητικές/φοιτητικές μπάντες 
μοιράζονται μια συναρπαστική 
εμπειρία στην Τεχνόπολη του  
Δήμου Αθηναίων. Χώρος 
διεξαγωγής: Τεχνόπολις στο Γκάζι  
4 & 5/7/2014 και ώρες: 18:00.  
Είσοδος ελεύθερη.

7o Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Έχω μία ιδέα! Πώς μπορώ να την κάνω πράξη; 
Πως μπορώ να βρω χρήματα;

To 7o Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώθηκε 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 στο 
ξενοδοχείο Radisson Blue Park.
Το συνέδριο, είχε μεγάλη ανταπόκριση από νέους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και από στελέχη των τμημάτων HR, των 
ελληνικών επιχειρήσεων.
Μέσα από τις παρουσιάσεις του συνεδρίου, αναπτύχθηκαν σειρά από 
θέματα που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα στην περίοδο της κρίσης, 
αναφέρθηκαν αποτελέσματα ερευνών, και βγήκαν συμπεράσματα ωφέλημα 
για όλους.
Μερικά από αυτά:
Από την Ειρήνη Νικάνδρου (Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ):
Η εργασιακή ικανοποίηση σε περιόδους κρίσης, η πρόθεση υποστήριξης 
ακόμα και με μείωση μισθού και οι συμπεριφορές εκτός ρόλου (ανάληψη 
πρωτοβουλιών), έχουν άμεση σχέση με την ηθική και την αρετή της 
επιχείρησης, τουλάχιστον όπως αυτή την αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, 
αντίθετα η πρόθεση παραίτησης, είναι πολύ μικρότερη σε επιχειρήσεις με 
εργασιακή αρετή και διαφάνεια. Οι εργαζόμενοι φαίνονται να είναι πολύ 
περισσότερο ευχαριστημένοι όταν έχουν γνώση των κινήσεων και των 
αποφάσεων και βλέπουν ότι υπάρχει σκοπός σε ότι γίνεται.
Η κυρία Έλενα Γαλανάκη (Λέκτορας ΟΠΑ) μίλησε για τις μη χρηματικές 
αμοιβές, ένα είδος αντιπραγματισμού, που δίνεται σαν κίνητρο από τον 
εργοδότη στον εργαζόμενο με τη μορφή προϊόντος ή υπηρεσίας.
Οι μη χρηματικές αμοιβές προσφέρουν αξία στο εργαζόμενο χωρίς αυτή να 
μπορεί να μεταπωληθεί. Τέτοιου είδους αμοιβές μπορεί να είναι: εκπαίδευση, 
υγεία και ασφάλεια, προϊόντα κτλ.
Έρευνες έχουν δείξει ότι με τις μη χρηματικές αμοιβές επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη αφοσίωση, οικονομίες κλίμακας, λιγότερες απουσίες και αύξηση 
της ικανοποίησης από τους εργαζομένους.
Η κα Λήδα Παναγιωτοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ):
Παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας «Διερευνώντας τις απαιτήσεις 
της γενιάς Υ» (τα άτομα που γεννήθηκαν από το 1980 μέχρι και το 2000)
Σύμφωνα με την έρευνα τα άτομα της γενιάς Υ, ζητάνε από την εταιρεία 
όπου εργάζονται:
• Να είναι επιτυχημένη και με καλή φήμη στην αγορά
• Να παίρνουν εκπαίδευση
• Να έχει ήθος
• Να έχουν καλές αμοιβές 
• Να προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και καλές συστάσεις
Στο ερώτημα «Πως ονειρεύεστε την καριέρα σας;» οι νέοι απαντούν ότι  
η εξέλιξη δεν θα έρθει με τον χρόνο προϋπηρεσίας, ούτε με τον mentoring, 
αλλά με τη διαρκή αναζήτηση και την κινητικότητα εργασίας.
Ο κύριος Πέτρος Μίχος (Talent acquisition, Deloitte)
Παρατηρεί ότι, ενώ η ανεργία έχει φτάσει το 27 % έως και 30%, πολλές 
επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο άτομο για την θέση 
εργασίας που θέλουν να καλύψουν. Ο λόγος... Για μία θέση όλοι!
Ακόμα σημείωσε πως η χώρα μας, αν και βρίσκετε σε πολύ κρίσιμο σημείο, 
ειδικά για την απασχόληση της νεαρότερη ηλιακής κατηγορίας, εντούτοις 
κατέχει χαμηλά ποσοστά μεταναστεύσεις για λόγους εργασίας συγκριτικά 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η κα Ελένη Αποσπόρη (Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ) ανέπτυξε την έννοια της
«Ανταγωνιστικότητας  μέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
Υποστηρίζει ότι η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν 
στην κοινωνία, είναι αυτοδέσμευση και μια συνεχής διαδικασία η οποία 
απευθύνετε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υιοθετείτε λιγότερο από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, ενώ αντιλαμβάνονται την ΕΚΕ 
κυρίως σαν ένα μέσο ενίσχυσης της αναγνώρισης από την κοινωνία.
Στη Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα εθνική στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, ενώ σχεδιάζεται από επιτροπή επιστημόνων δομημένο σχέδιο που 
θα δοθεί άμεσα για διαβούλευση.

Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Προγραμμάτων 
Επιχειρηματικότητας Skywalker.gr

Τα περισσότερα start-ups ρωτούν το ίδιο πράγμα: “Έχω μία καλή ιδέα. Πώς θα βρω 
χρήματα;”. Πώς λοιπόν υλοποιείς την ωραία ιδέα σου ώστε να φτάσεις στην φάση που 
θα μπορείς να προσεγγίσεις επενδυτές; Ας δούμε πώς.
Πριν παρουσιαστείς μπροστά σε κάποιον επενδυτή, σιγουρέψου ότι έχεις κάνει την 
απαραίτητη επιχειρηματική μελέτη και έχεις κάνει τα παρακάτω βήματα:
ΟΜΑΔΑ
Βρες άλλους που πιστεύουν στην ιδέα σου και θέλουν/μπορούν να εργάζονται μαζί 
σου, ώστε όλοι μαζί, ο καθένας στο είδος του να υλοποιήσετε την ιδέα και να την κάνετε 
μια καταπληκτική επιχείρηση. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ψάξτε την ιδέα σου στο Google, βρείτε ποιος άλλος την έχει υλοποιήσει και πώς. 
Όταν τους βρείτε καταγράψτε τι κάνει ο καθένας για να διαφοροποιηθείτε και να γίνετε 
καλύτεροι. 
VALUE PROPOSITION
Βρείτε πώς διαφοροποιείστε από τους ανταγωνιστές σας σε όλα τα επίπεδα (όχι μόνο στο 
προϊόν). Για παράδειγμα πώς το site/app/προϊόν είναι διαφορετικό, πώς καινοτομείτε 
στην τιμολόγηση ή τα έσοδα, πώς καινοτομείτε στην διανομή, πώς κάνετε πολύ πιο 
έξυπνη προβολή, πώς είστε καλύτερη ομάδα ή έχετε πιο σημαντικούς συμβούλους 
από τους άλλους. 
REVENUE MODEL
Υπολογίστε με βάσιμες υποθέσεις πώς και πότε θα βγάλετε χρήματα. 
GO TO MARKET STRATEGY
Σκεφτείτε μία συγκεκριμένη στρατηγική marketing. Συγκεκριμένα αποφασίστε πώς 
α) θα φέρετε τον πρώτο κόσμο να μάθει το προϊόν σας, β) πώς θα μετατρέψετε τους 
επισκέπτες σε χρήστες, γ) πώς θα μετατρέψετε τους χρήστες σε πελάτες και τέλος δ) 
πώς θα διατηρήσετε τους πελάτες σας. 
YOUR PRODUCT
Δημιουργήστε το πρώτο προϊόν σας. Το site σας, το app σας ή οτιδήποτε είναι αυτό 
που θέλετε να φτιάξετε και λανσάρετέ το. Κρατήστε το απλό για αρχή, μην χάσετε πολύ 
χρόνο προσπαθώντας να το κάνετε τέλειο.
PROOF OF CONCEPT
Εφαρμόστε την στρατηγική marketing που μελετήσατε παραπάνω για να προωθήσετε 
και να διανείμετε το προϊόν σας και να φέρετε επισκέπτες, χρήστες ή πελάτες. Δείτε 
τι δεν δουλεύει. Διορθώστε το. Αν η στρατηγική σας και η σκληρή δουλειά αποδώσει 
καρπούς θα φέρετε τους πρώτους λίγους χρήστες ίσως και πελάτες. Αν όχι πάτε πίσω 
στα προηγούμενα βήματα και κάντε διορθώσεις. 
Αν φτάσατε ως εδώ έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μία ομάδα, ένα προϊόν, μία 
στρατηγική για να φέρετε κόσμο και κάποιο μικρό ή μεγάλο αποτέλεσμα. Ίσως βγάζετε 
και κάποια χρήματα! Well done! Έχετε μία πραγματική μικρή επιχείρηση!
Τώρα οπλιστείτε με πολλή αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα. Είστε έτοιμοι να πάτε σε 
επενδυτές και fund να ζητήσετε χρήματα για να αναπτυχθείτε. 
Καλή επιτυχία!

Αποστόλης Αϊβαλής, Business Strategist

Ο δωδεκάλογος του καλού συνεντευξιαστή
Ο άνθρωπος που διεξάγει τη συνέντευξη, πρέπει να:
• Συγκεντρώσει πληροφορίες για τον υποψήφιο (βιογραφικό, αίτηση απασχόλησης) 
και τη θέση εργασίας (περιγραφή - προδιαγραφές εργασίας).
• Προετοιμάσει ένα σχέδιο (δομή) συνέντευξης. Συγκεκριμένες και ίδιες ερωτήσεις 
προς όλους τους υποψηφίους με μια λογική σειρά.
• Υποδεχθεί ο ίδιος τον υποψήφιο και να φροντίσει να αισθάνεται άνετα από την πρώτη 
στιγμή. Ζεστός - φιλικός χαιρετισμός, 1 - 2 λεπτά συζήτηση γενικού χαρακτήρα και 
αναφορά στο σκοπό της συνέντευξης.
• Κάνει τις αναγκαίες ερωτήσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Ερωτήσεις για να 
διευκρινιστούν - αναλυθούν κάποια σημεία στο βιογραφικό του, για να διαπιστωθούν 
στοιχεία της προσωπικότητάς του και του ενδιαφέροντος του για την συγκεκριμένη 
εργασία, για να δώσει ο υποψήφιος συγκεκριμένα παραδείγματα της προηγούμενης 
εργασιακής του συμπεριφοράς. Δεν εξυπηρετούν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (ΝΑΙ - 
ΟΧΙ) και πρέπει να αποφεύγονται ερωτήσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι προσβάλλουν 
την προσωπικότητα του υποψηφίου.
• Απαντά ειλικρινά και με σαφήνεια στις ερωτήσεις του υποψηφίου.
• Μιλά - σχολιάζει λίγο, ο ίδιος, αλλά ελέγχει όλη τη συζήτηση.
• Σημειώνει όσα από τα λεγόμενα του υποψηφίου χρειάζονται διευκρίνιση και να 
επανέρχεται με περισσότερο λεπτομερείς ερωτήσεις.
• Σημειώνει και αξιολογεί την μη λεκτική επικοινωνία του υποψηφίου.
• Αποφεύγει τα στερεότυπα (που διαχωρίζουνε π.χ. άνδρες - γυναίκες, πτυχιούχος 
ελληνικών Α.Ε.Ι. - ξένων Α.Ε.Ι. κτλ.) και τις προκαταλήψεις. Ακόμη να μην επηρεάζεται 
από κάποιο έντονο χαρακτηριστικό (halo effect) του υποψηφίου π.χ. ομορφιά, ευφράδεια 
λόγου, σωματική ατέλεια.
• Ολοκληρώνει την συνέντευξη λέγοντας στον υποψήφιο τα κύρια σημεία που κατάλαβε 
ώστε ο υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ή να προσθέσει κάτι σε αυτά 
που έλειπε.
• Ενημερώσει τον υποψήφιο για το τι θα ακολουθήσει μετά από αυτή την συνέντευξη 
(π.χ. εκ νέου πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη, απαντητική επιστολή ή τηλεφωνική 
επικοινωνία).
• Συμπληρώνει αμέσως μετά την αποχώρηση του υποψηφίου, σε ειδικό έντυπο η επί 
φύλλου χάρτου τα βασικά σημεία της αξιολόγησής του.
Σημείωση:
Σε κάθε περίπτωση και με κάθε υποψήφιο θα πρέπει να είναι ευγενικός, φιλικός, 
σοβαρός και με την πρέπουσα εξωτερική εμφάνιση (αξιοπρεπή).

Χρυσοβέργη Ευσταθία. Δημοσιογράφος - Εκπρόσωπος Tύπου Skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλοι Διαχείρισης  

Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Client name: Μεγάλη δικηγορική εταιρεία 
Location: Athens center 
Salary: Σταθερός μισθός & bonus 
Industry sector: business services 
Advert ID: GRC/7375 
Position type: Permanent

Job description: Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία με 
πελάτες με σκοπό τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Candidate profile: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, τουλάχιστον από 1 έως 2έτη 
•Απόφοιτοι λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο επιθυμητή 
•Γνώση M/S office 
•Γνώση αγγλικών προαιρετική 
•Ευελιξία ωραρίου  
Candidate skills: 
•Επίμονος, δυναμικός 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας 
•Οργανωτικός  
Recruiter info: Penny Alamanou

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: www.
manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για όλες τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες όσες 
σας ενδιαφέρουν.

Υπάλληλος Γραφείου

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του 
business imaging & professional print και των ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών συσκευών,  επίση-
μη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, Olympus, Pioneer, 
TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, Hisense, Océ και Nec 
για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα γραφεία της στην Αθήνα 
Υπάλληλο γραφείου.

Απαραίτητα προσόντα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS-OFFICE) 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ θα συνεκτιμηθεί 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευχέρεια επικοινωνίας  
σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφάλιση κάλυψη ΙΚΑ 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

Η εκδοτική εταιρεία ξενόγλωσσων βιβλίων Klett Hellas 
ΕΠΕ με έδρα τον Άλιμο ζητά να προσλάβει:

Yπάλληλο Πλήρους Απασχόλησης - Ορισμένου Χρόνου 
για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Περιγραφή θέσης: Ζητείται Υπάλληλος γραφείου με αντι-
κείμενο δραστηριότητας την εκτέλεση παραγγελιών, την 
εξυπηρέτηση-παρακολούθηση πελατών. 

Η/Ο υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει άνεση στην επικοινω-
νία, με οργανωτικές ικανότητες, με ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, με ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία και 
όρεξη για δουλειά. 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•H άριστη γνώση των Γερμανικών (Γ1-Γ2 επίπεδο) θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση υπολογιστικών συστημάτων  
(Windows, Ms Office, Internet). 
προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών επιθυμητή 
•Η γνώση του εμπορικού προγράμματος EurofasmaNext 
της SingularLogic ή αντίστοιχου εμπορικού προγράμμα-
τος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.   
•Φιλική, ευγενική, ευχάριστη και εξυπηρετική προσέγγιση 
προς τους πελάτες και τους συναδέλφους 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών (να συνοδεύονται από πρόσφατη 
φωτογραφία υπ’ όψιν κας Γιαννουρή στο e-mail:  
cv2@skywalker.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητείται:

Γραμματεία

•Με προϋπηρεσία σε κέντρο αδυνατίσματος ή γενικά  
σε χώρο ομορφιάς.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.
gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου 
& κας Γαλάνη.

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: 
Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο των συμ-
βούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων 
εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

Γραμματεία (κωδ. Γ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση 
γραμματειακής υποστήριξης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
& χειρισμού CRM 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον  
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας 
•Γραμματειακή υποστήριξη των στελεχών της εταιρείας 
καθώς και της διοίκησης αυτής

Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφικών: 
prekete.katerina@gmail.com. Υπόψη κα. Αικατερίνη 
Πρεκετέ.

Η εταιρεία ENVIROPLANA.E. (http://www.enviroplan.gr), η 
οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανικού και ειδι-
κεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως 
τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, με γραφεία και δραστηριό-
τητα σε Ελλάδα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Τουρκία και 
Βαλκάνια ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε έργα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Γραμματεία Διοίκησης (Secretary) 
(Κωδικός Θέσης: 04/14)

•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ) 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση αγγλικών - (προφορικά και γραπτά) -  
Δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με fax στο 210-6105138 ή 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.gr αναφέ-
ροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης. Όλες οι αιτήσεις 
θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. 

Γραμματέας Διευθυντικού Στελέχους /  
Marketing Assistant

Μεγάλη εταιρία ζητά γραμματέα με γνώσεις μάρκετινγκ  
ή και πωλήσεων με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/IEK οικονομικών/διοίκησης  
επιχειρήσεων/ μάρκετινγκ 
•Εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη (τουλάχιστον  
4 χρόνια) σε τμήμα μάρκετινγκ ή πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά & προφορικά) 
•Επιθυμητή η γνώση μιας επιπλέον γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Naval Ship Building Directors 

Willing to Relocate to Middle East

Human Resources Expertise, HRM consulting, business 
coaching, training, is searching on behalf of a naval ship 
building company in Middle East, experienced (over 15 
years of experience) naval ship building directors who 
are  willing to relocate.

See the vacancies and you are more than welcome to 
send us your CV to the following e-mail: rec@hre.gr which 
we will treat with the strictest confidentiality.

Please write in your e-mail subject: ship building and the 
division you are interesting for ex Division 1 and in your 
cover letter the job you apply for.

•Division 1: Naval ship building 
Naval Ship building director  
•Division 2: Services (repairs) 
Services director  
•Division3: Small boat building 
Small boat construction director

Human Resources Expertise: HRM consulting, business 
and executive coaching, Training, 90, Kifisias Avenue, 151 
25 Athens, Greece. Tel: +302108764831, +302108160255, 
website: www.hre.gr. “We take care of the people who take 
care of your business”.

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 σύνταξη κειμένων, 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 βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει για το τμήμα πω-
λήσεων τοπικό συνεργάτη για το νομό Πιερίας ως:

Σύμβουλο Διαφήμισης

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα/θέση  
πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 
142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: 
goikonomou@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η εταιρεία ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο όμιλο 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβου-
λευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης και της πλη-
ρέστερης κάλυψης των αναγκών των εταιρικών της πελατών, 
ζητά ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Marketing & Communication Consultant 
 (κωδ. MCC1)

Η στρατηγική επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
συνόλου της επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
που προσφέρει η εταιρεία προς τους εταιρικούς της πελάτες. 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη 
διαχείριση των διαφορετικών και ανεξάρτητων στρατηγικών 
επικοινωνίας που αφορούν τους εταιρικούς πελάτες.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:  
Προσόντα 
•Ακαδημαϊκή κατάρτιση στο αντικείμενο του marketing  
& επικοινωνίας 
•Μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται επιπλέον προσόν 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 7 ετών σε οργανωμένο 
εταιρικό περιβάλλον ως marketing ή product manager 
καταναλωτικών ή βιομηχανικών ειδών 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στη προετοιμασία και παρουσίαση θεμάτων  
σε Powerpoint  
Δεξιότητες 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση  
πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές  
δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Αυξημένο επιχειρηματικό πνεύμα - προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης 
•Εξοικειωμένος να εργάζεται με χρονοδιαγράμματα 
•Ικανότητες οργανωτικές, καταμερισμού εργασιών  
και ελέγχου υφισταμένων 

•Πολύ καλή γνώση της αγοράς

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris.mavromatis@
lever.gr, αναγράφοντας τον κωδικό MCC1. Θα τηρηθεί από-
λυτη εχεμύθεια.

TAX Experienced Professional 
 with Law Background

At EY we support you in achieving your unique potential both 
personally and professionally. We give you stretching and 
rewarding experiences that keep you motivated, working 
in an atmosphere of integrity and teaming with some of the 
world’s most successful companies. And while we encourage 
you to take personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way we can. 
You enjoy the flexibility to devote time to what matters to 
you, in your business and personal lives. At EY you can be 
who you are and express your point of view, energy and 
enthusiasm, wherever you are in the world. It’s how you 
make a difference. 

Job purpose: As an experienced tax professional, you will 
appreciate the complexities that our multinational and fast-
growth entrepreneurial clients face in creating effective 
tax strategies. As the current economic climate is likely 
to generate further changes to regulatory and legislative 
regimes around the world, our role as trusted advisors is 
as important as ever.

By staying on top of these rapid developments, we can provide 
the insight, advice and guidance clients need to navigate 
today’s tax regimes. If you have in-depth technical knowledge, 
excellent client relationship skills and intellectual rigor and 
stamina, you could be part of our team.

 Requirements: 
•7 - 12 years of working experience in tax consulting 
•Working experience in a big4 environment will be 
considered an asset 
•University degree in law 
•Related postgraduate studies 
•Strong written and verbal communication and writing 
skills in English. 
•Strong analytical, problem solving and critical thinking 
skills. 
•Broad consulting and project management skills. 
•IT Literacy  
Send your CVs to the following link: 
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.
ftl?lang=en&location=77840070193

Από τηλεοπτικό σταθμό στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται:

Κυρία Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και διατήρηση δημοσίων σχέσεων 
•Προώθηση της ομιλικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας 
•Συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων  
του ομίλου 
•Αντιπροσώπευση του ομίλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
κλπ.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Άριστη εμφάνιση και παρουσία 
•Άνεση στην επικοινωνία, κοινωνικότητα κλπ. 
•Πνεύμα συνεργασίας και εξωστρέφειας 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Εμπειρία σε συναφή αντικείμενο θα εκτιμηθεί  
Βιογραφικά με την ένδειξη “Her-PR’ στο e-mail: 
cvgrrn@gmail.com

Our client is a leading company in Greece in their sector 
seeking to recruit a:

Brand Manager

 In their marketing communication department.

The Brand Manager is a 3 to 5-years’ experienced professional 
and it’s role is to work with the marketing team to plan and execute 
various media and marketing campaigns, contributing to the 
continued growth of major brands and company’s brand name.

The Brand Manager is a critical member of the media team 
within the marketing communication department, a B2C team 
that generates high revenue via multiple online and traditional 
marketing channels. The position requires a highly motivated 
individual who will work closely with cross-functional teams, 
including merchandising, supply chain, analytics, and site-
optimization to identify and market the best-selling products 
and services. This role will also work closely with senior marketing 
managers and brand directors to execute and optimize media 
campaigns primarily in radio, television, online video and digital 
audio to meet or exceed key performance metrics.

Responsibilities: Assist radio, television and digital audio/
video Sr. marketing managers in campaign creation, set up, 
execution, management and post campaign analysis.

•Assist in media evaluation and selection 
•Work with outside agencies and internal teams  
to ensure copy and creative is on brand, compelling  
and fits both brand and direct response guidelines 
•Build out campaign mechanics within internal systems to 
ensure smooth delivery of customer experience 
•Monitor performance of campaigns daily, including site 
visits, promo code use, media spend, etc. 
•Implement merchandise changes on site based on revenue 
analysis to effectively meet customer expectations and 
revenue goals 
•Make recommendations to agencies to optimize 
performance to get the most value out of media spend 
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•Conduct post-campaign analysis and report results  
to internal teams 
•Help manage internal systems and tools for campaign set 
up, execution and post analysis 
•Coordinate with external agencies to ensure delivery  
of campaign components per schedule and other day  
to day management and support 
•Work with marketing managers and merchandising team 
to identify promotional products and create promotional 
planning documents 
•Create systems and process for aggregating broadcast 
results, promotional code management, analysis and clean up 
•Identify and vet new partners and marketing opportunities 
to contribute to profitable growth  
of each of the brands  
Qualifications: 
•Bachelor’s degree 
•3+ years in a marketing or advertising role 
•Self-starter, capable of working both autonomously  
and collaboratively 
•Results driven with passion for marketing, advertising and 
technology 
•Highly proficient in MS Excel, and experience with MS Office 
•Strong math and analytical skills, ability to analyze  
data and relate insights based on business objectives 
•Strong understanding of key business metrics  
(ROI, LTV, etc.) 
•Highly organized with strong attention to detail 
•Ability to meet multiple deadlines 
•Ability to prioritize tasks in a fast-paced environment 
•Excellent oral and written communication skills  
Send your CVs to the following e-mail: info@humanfactor.gr

Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας τροφίμων. 
Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας και ανάπτυ-
ξης της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για 
να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα την Ημαθία:

Διευθυντής Εργοστασίου 
(κωδ. PM-14)

Το έργο: Η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση και συ-
ντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του εργοστασίου 
(παραγωγή-διοικητικές υπηρεσίες).

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ χημικού μηχανικού ή χημικού.  
Επιθυμητή ειδίκευση σε τομέα τροφίμων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παραγωγή τροφίμων, 
εκ των οποίων 3 χρόνια σε θέση ευθύνης 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλή επικοινωνία και ικανότητα παρουσιάσεων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Δυνατότητα εργασίας με διευρυμένα ωράρια 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και  αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Εταιρεία ακινήτων ζητά:

Διαχειριστή Ακίνητη Περιουσία 
 (Γενικό Διευθυντή)

Θα πωλεί, μισθώνει μετά από εκτίμηση ακίνητα ιδιοκτησίας της 
εταιρείας (ευελιξία στις διαπραγματεύσεις π.χ. μίσθωμα με % 
επί του τζίρου ή και συνεπένδυση στην επιχείρηση) θα διοι-
κεί, ελέγχει, συντονίζει τους εξωτερικούς συνεργάτες της 
εταιρείας (μεσίτες, λογιστή, δικηγόρο, μηχανικό).

Αμοιβή: μισθός και bonus ικανοποιητικά, αναλόγως  
προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Adonis.Balis@gmail.com

Business Director

Aephoria.net wants to run an ad for the hiring of an 
experienced Director to take the business further.   
The main qualities and characteristics we are looking 
for are: 
•Strong entrepreneurial spirit, supported by proven 
track record in setting up and running successful small 
businesses. Prior work experience as a management 
consultant will be appreciated. 
•Ability to lead fund raising efforts, including EU 
programs and networking with the Greek and 
international investor communities. 
•Excellent presentation and public relations skills 
•Willingness to be trained on the principles of corporate 
sustainability 
•Familiarity with the Greek startup ecosystem is also 
recommended 
•Strong leadership skills 
•Fluent in English  
Send your CVs to the following e-mail:  
info@frogontheroad.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η The Franchise Co., η μεγαλύτερη εταιρία συμβούλων 
ανάπτυξης δικτύων λιανικής και franchise αναζητά για 
πελάτη της:

Υπάλληλο Γραφείου - Βοηθό Λογιστού

Περιγραφή καθηκόντων 

•Διοικητική υποστήριξη 
•Έκδοση παραστατικών 
•Καταχώρηση τιμολογίων & παραστατικών 
•Έλεγχος της διαδικασίας της τιμολόγησης. 
•Απευθείας επικοινωνία με τους υφισταμένους  
αλλά και τους δυνητικούς πελάτες για την επίλυση  
των ζητημάτων που προκύπτουν στην τιμολόγηση. 
•Πιστωτικός έλεγχος πελατών και εισπράξεις 
•Παρακολούθηση συμβάσεων 
•Πληρωμές δημοσίων ταμείων 
•Web banking 
•Εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, 
εφορία)  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο οικονομικού πανεπιστημίου με κατεύθυνση  
λογιστικής & χρηματοοικονομικής (επιθυμητές  
μεταπτυχιακές σπουδές) 
•Επιθυμητή 2-3 έτη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία  
σε τμήμα λογιστηρίου ή τιμολόγησης. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, συστήματος ERP και των 
εφαρμογών MS/Word, MS/Powerpoint και ιδιαίτερα MS/
Excel. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά- προφορικά) 
•Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα  
εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού 
•Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
•Προσοχή στην λεπτομέρεια 
•Ηλικία έως 28 χρονών 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Συστάσεις απαραίτητες   
Η εταιρεία προσφέρει 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
tfc.gr αναγράφοντας τον κωδικό AD1. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η εισηγμένη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», ζητά να προσλάβει για την κάλυψη θέσης στο 
οικονομικό τμήμα:

Λογιστή  
(Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση και συμφωνία ταμείου, τραπεζών κτλ 
•Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών - πελατών  
(εσωτερικού & εξωτερικού) 
•Έγγραφες γενικής λογιστικής 
•Παρακολούθηση εργασιών οικονομικού και λογιστικού 
τμήματος 
•Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης 
•Αναφορά στην οικονομική διεύθυνση  
Απαραίτητα προσόντα υποψήφιων: 
•Άριστη γνώση MS Office (κυρίως Excel) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση τις οικονομικές επιστήμες 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Προϋπηρεσία και καλή γνώση σε γενική και αναλυτική 
λογιστική 
•Προηγούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία 4 χρόνων 
•Επιθυμητή γνώση ERP ATLANTIS 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια και  
επαγγελματισμός 
•Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ: 210 8101709 ή στο 
e-mail: hr@helfish.gr

Μεγάλη λογιστική εταιρία της Αθήνας αναζητά άτομο έως 
35 ετών για την κάλυψη της θέσης του:

Βοηθού Λογιστή

Ο ιδανικός υποψήφιος/α εκτός των κάτωθι τυπικών και ου-
σιαστικών προσόντων θα πρέπει να διαθέτει πελατοκεντρική 
νοοτροπία, επαγγελματισμό, επικοινωνιακό και ευχάριστο 
χαρακτήρα, ήθος και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλό χειρισμό MS Office 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Ουσιαστικά προσόντα: 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά  
σε λογιστικό γραφείο 
•Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας  
•Γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, μητρώο παγίων 
•Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων 
•Άριστη γνώση της  τρέχουσας νομοθεσίας και λογιστικών 
διαδικασιών  που απαιτούνται  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kassandraqwerty@gmail.com

Νέος ή Νέα  
για Λογιστήριο Εταιρειών 

•Στην Αθήνα που να γνωρίζει μηχανογραφική τήρηση 
λογιστικών βιβλίων (πρόγραμμα Soft1) και πολύ καλά 
αγγλικά.  
Ε-mail αποστολής βιογραφικών: spetsalis@hotmail.com

Εταιρία Catering στο Μενίδι ζητά;

Βοηθό Λογιστή

•Απόφοιτο ΙΕΚ ή ΤΕΙ 
•Ηλικίας έως 30 ετών με πολύ καλή γνώση Κεφαλαίου 
για το τμήμα των προμηθειών.  
•Προϋπηρεσία στο κλάδο θα εκτιμηθεί.   
Βιογραφικά στο e-mail: kinisi@multitaste.gr

Βοηθός Λογιστή

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του 
business imaging & professional print και των ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών συσκευών,  επίση-
μη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, Olympus, Pioneer, 
TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, Hisense, Océ και Nec 
για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα γραφεία της στην Αθήνα 
Βοηθό Λογιστή.

Αρμοδιότητες: 
•Εγγραφές στα βιβλία γενικής λογιστικής 
•Επικοινωνία με οίκους του εξωτερικού 
•Κοστολόγηση εμπορευμάτων 
•Συμφωνία και έλεγχος λογαριασμών γενικής λογιστικής 
•Παρακολούθηση υποχρεώσεων σε προμηθευτές  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικών ή λογιστικής 
•Γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση υπολογιστών, MS Office και συστήματος ERP 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες υποψήφιους  
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει τις εξής  
ικανότητες: 
•Δημιουργική σκέψη, μεθοδικότητα, άριστη επικοινωνία, 
ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα με ικανότητα στην επίτευξη  
των επιθυμητών στόχων και αποτελεσμάτων  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα ασφάλισης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ανώνυμη κατασκευαστική - ξενοδοχειακή εταιρία με έδρα 
το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά άμεσα, από κάτοικο Ηρακλείου να 
καλύψει την παρακάτω θέση εργασίας για μόνιμη απασχόληση 
και συνεργασία:

Οικονομικός Διευθυντής - Λογιστής

Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου  
(ανώτατης οικονομικής σχολής) 
•Τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία  
σε ανάλογη θέση. 
•Επικοινωνιακές, διοικητικές, οργανωτικές ικανότητες, 
ανάληψη πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δυναμισμό και δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων. 
•Άδεια Α τάξης 
•Ηλικία 35 - 40 ετών  
Καθήκοντα: 
•Οικονομικός έλεγχος της εταιρίας 
•Ανάλυση και αναφορές - reporting 
•Φορολογική πολιτική και φορολογικές υποχρεώσεις 
•Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμών

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων και της απόδοσης. Άρι-
στο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης. Τρόπος 
πληρωμής με Τ.Π.Υ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών: 
e-mail: info@ktirioae.gr, web www.ktiriosa.com. Υπ’ οψιν 
κ. Καπετανάκη Αλέξανδρου.

Βιομηχανία ζητά:

Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών 
Κωδ. Θέσης: ΙΚΟΝ

Προφίλ υποψήφιου 
•Πτυχίο οικονομικών σχολών πανεπιστημιακής  
και όχι τεχνολογικής εκπαίδευσης 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος  
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
hrcomgroup@gmail.com

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ σύμβουλοι επιχειρήσεων Α.Ε. στα πλαίσια 

περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 
συμβούλου, αναζητά Οικονομολόγο για να στελεχώσει θέση 
έμπειρου χρηματοοικονομικού συμβούλου - προϊστάμενου 
τμήματος με τα εξής προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οικονομικών, χρηματοοικονομικών 
ή διοίκησης επιχειρήσεων, ή συναφούς γνωστικού  
αντικειμένου. 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα  
των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικών  
ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συμβουλευτική εταιρεία  
ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με συμμετοχή σε έργα  
επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρηματοοικονομικής  
ανάλυσης, αξιολόγησης και αποτίμησης επενδύσεων  
& επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας & έργων  
στα πλαίσια αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση του εργαλείου Excel. 
•Άριστη γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων. 
•Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία  
σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων και 
αποτίμησης επιχειρήσεων και έργων. Επιθυμητή η ειδική 
γνώση αξιολόγησης, αναδιάρθρωσης και αποτίμησης 
δανειακών χαρτοφυλακίων. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση 2ης ξένης 
γλώσσας επιθυμητή. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους). 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:
•Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα και διάθεση  
για εξέλιξη. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης. 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων. 
•Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα  
των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμι-
κό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους στο e-mail: hr_dpt@diadikasia.gr σημειώνοντας τον 
κωδικό της θέσης (FC02).

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τεχνικός Πληροφορικής  

στο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών

Η θέση εργασίας αναφέρεται σε πλήρη απασχόληση και αφόρα 
την υποστήριξη πελατών σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης 
εξοπλισμού και λογισμικού, παροχή συμβουλευτικών υπηρε-
σιών εμπορικής διαχείρισης αλλά και σε θέματα υλοποίησης 
διαδικασιών. 

Στην αρμοδιότητα του υποψηφίου είναι: 
•Η υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών  
(ERP, συστημάτων λιανικής, φορητών τερματικών κλπ) 
για λογαριασμό πελατών. 
•Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού 
•Συμμετοχή στο Help Desk. 
•Η ανάλυση απαιτήσεων πελατών.

Βασικός χώρος εργασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας αλλά 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότατα να μεταβαίνει στο χώρο 
των πελατών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την εταιρεία.

Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι: 
•Εργασιακή εμπειρία σε business software, ERP και προ-
γράμματα λογιστικής. 
•Πολύ καλές γνώσεις εμπορικής διαχείρισης  
και λογιστικής. 
•Γνώσεις SQL Server και Oracle. 
•Γνώσεις δικτύων IP 
•Ικανότητα συνεργασίας μέσα σε ομάδα. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εκτιμητή η γνώση των SingularLogic 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού και δημιουργίας 
εκτυπωτικών.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Για την αποστολή βιογραφικών e-mail: kda@itservices.gr

Broadcasting Center Europe: BCE is a European leader in 
technical services in the areas of television, radio, production 
and postproduction, telecommunication and IT. With its long 
experience on the media market, our team provides high-quality 
services and will always find the solution that matches your 
project and budget.

With more than 220 highly qualified and motivated people, 
BCE serves about 400 clients in various sectors, such as TV 
channels, radio stations, film distributors, producers, advertising 
companies, telecommunications operators and public services.

Subsidiary of RTL Group, European leader in radio and TV 
broadcasting, is looking for a:

Media production and IT Technician  
(Minimum 2 years experience)

Contract duration: 1 year and then one or two additional 
years.  
Responsibilities / main duties: 
•Job based in Athens. 
•You will report to a local a site manager in order  
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to support users for an international television station with 
local crew of about 20 people 
•Support of customer on site 24 * 7 - 365 days in order to 
guarantee: 
-Producing of video content 
-Network / Telecom connectivity with the HQ in France 
-System support of some servers (IT Office servers) 
-PC support 
-Applications support 
•You are flexible and ready to take part in night shifts during 
the week or week-end.  
Skills, knowledge, experience: 
•Skills in production: camera shooting, lighting  
and editing and also some knowledge of IT  
(telecom, network, system) 
•Fluent in Greek and English, other languages  
are an advantage 
•Authorized to work in Greece following European 
regulation (no work permit requested).  
Personal characteristics, aptitudes: 
•Team player 
•Ready to work in a multi-cultural environment 
•Enthusiastic and highly self-motivated 
•Willing to improve personal skills in new technologies  
Please address CV to: cv-hu@bce.luor BCE, Jean-Alain 
Jachiet, 45 Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
 ATC are looking for:

Software Developers

To work on cutting edge projects with one of the most 
exciting brands in the world.  
Responsibilities: 
•Developing new features and functionality for high 
transaction, large scale betting websites 
•Producing robust, clear, polished, code in a short amount 
of time 
•Designing solutions that are modular, scalable, extendable 
and portable 
•Working with customers to extract requirements and agree 
the best designs  
The candidates must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer science, 
engineering or information systems from a well regarded 
university 
•Excellent communication skills in English, both written and 
spoken 
•Strong fundamental programming skills (data structures, 
algorithms) 
•Demonstrable talent coding in at least one major language 
(Java, C, C++, Python, TCL, etc.) 
•The ability to learn new technologies quickly  
The ideal candidates would also have: 
•Familiarity developing on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and CSS 
•Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems  
(Subversion, CVS, etc.) 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•Familiarity with designing/developing/supporting with at 
least one of the following databases: MySQL, PostgreSQL, 
Informix, or Oracle 
•Agile development experience  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities  
in a multinational organization 
•A sociable fun-to-work environment 
•Chances to travel and work abroad for short periods  
of time 
•Continuous training and professional development 
opportunities  
If all this sounds exciting to you please send your CV  
to the following e-mail address: hr@atc.gr

About ATC: ATC is an international software company. For 
more than 25 years, we provide innovative solutions for the 
central government, media, banking, distribution, manufacturing 
and services.

Our main competitive advantage is our pertinent investment in 
research and development, which enabled us to create best-of-
breed solutions for the industries we serve. In the course of our 
operation we evolved to a trusted partner of EU and member of 
the Steering Committee of NESSI, the European Technological 
platform for Software and Services, along with SAP, IBM, NOKIA 
SIEMENS, THALES, FRANCE TELECOM, TELECOM ITALIA. In 
2010 we were ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

TELESMA Business Technologies S.A. is seeking an experienced:

Java Software Engineer

TELESMA Business Technologies S.A. is a company offering 
technology products and services focusing on business consulting, 
software development and system integration. (www.telesma.gr).

We are looking, on behalf of our client, a large corporation, for 
an experienced Java Software Engineer to staff its project 
development activities.

Job description: The successful candidate will be involved in 
the design, implementation and maintenance of an enterprise 
scale J2EE system. This is an excellent opportunity to apply and 
further develop your software design & development skills.

Required qualifications: 
•University degree in computer science or information 
technology. Postgraduate degree in this field is considered 
to be an advantage 
•Excellent knowledge in architecting solutions, designing and 
programming and proven experience (at least 3-5 years) in 
Enterprise Java environments (e.g. SEAM, Hibernate, etc.) and 
applications (J2EE 5, 6, EJB3, JPA, JSF 2,2.3, JMS/RMI etc.) 
•Proven very good experience in s/w development 
associated with an application server (primarily WebSphere, 
but also others, e.g. WebLogic, Jboss etc.) 
•Proven knowledge of BPM standards; service-oriented 
architectures (SOA), BPEL and SCA (OASIS) will be 
considered as an advantage 
•Proven, very good knowledge of operating systems 
(specifically Linux/Unix OS but additional Windows OS 
knowledge will be an advantage) 
•Very good knowledge in data base management systems 
(e.g. Oracle, DB2 etc.); additional knowledge of NoSQL db’s 
will be an advantage) 
•Very sharp analytical skills and communication abilities 
•Ability to integrate and work in an international 
environment 
•Excellent command of the English language in both written 
and oral form 
•Ability to frequently travel to European and bordering 
countries 
•Flexibility, self-motivation and focus on high level, 
qualitative performance and the achievement of results 
•EU work permit  
Only candidates deemed to fulfill the aforementioned 
qualifications will be invited to an interview.

We offer a competitive compensation package, continuous 
learning and training and above all a promising exposure to 
one of Europe’s leading IT companies.

Applicants should send their full CV to: Telesma Business 
Technologies S.A., 77, Alexandras Ave., 114 74, Athens, t.: +30 
216 9000004, f.: + 30 216 9000007, e-mail: ejswe@telesma.gr

AppArt SA is seeking a:

Software Developer
The software developer will work under the supervision of the 
software architect and will be accountable for developing and 
maintaining key modules of AppArt’s Cortex Service Delivery 
Platform. The incumbent must be familiar with Java programming.

Job description: 
Technical tasks: 
•Designs, develops and modifies modules based on 
functional and system requirements 
•Work closely with the team leader, business analyst and 
product owner for understanding the functional and system 
requirements 
•Work closely with the software architect to ensure 
architectural integrity and product quality 
•Participate in testing process through unit testing and bug 
fixes  
Other tasks: 
•Participate in daily scrum meetings 
•Participate in sprint planning 
•Work closely with the development team manager to 
ensure quality and punctual software development within 
his/her responsibilities  
Qualifications required: 
•University degree in computer science or equivalent 
•Very good Java development skills 
•Good understanding of J2EE application architecture 
•Experience in web presentation tier software development 
(PHP/HTML/CSS) 
•Good understanding of relational databases (MySQL, Oracle)  
Nice to have: 
•Experience in J2EE application server software 
development (EJB, JMS, JTA) 
•Experience with Websphere 
•Experience with Eclipse IDE 
•Experience with Apache Karaf (OSGi) 
•Experience with BPMN2 and BPEL 
•Understanding of Hibernate framework 
•Reasonable understanding of Spring framework  
Interpersonal skills: 
•Self motivated, team player, action and results oriented 
•Well organized, good communication and reporting skills 
•Ability to successfully work under tight project deadlines

Organizational considerations: We are seeking a team player 
who enjoys technical challenges within a fast paced environment, 
applies sound judgment in successful task planning and execution, 
meets deadlines, and communicates the highest standards of 
professionalism in his/her appearance and work habits.

All CVs will be treated with strict confidentiality. Interested 
candidates should send their CVs to the following e-mail: 
info@app-art.gr

Atlassian JIRA Consultant

Cententia S.A. is looking for an applications consultant who, as 
member of the projects implementation team will be responsible 
for the implementation of business solutions based on the 
Atlassian JIRA platform. You should be experienced in problem-
solving, enjoy interacting with a variety of customers (ranging 
from large corporate sites in the banking sector to relatively 
small, fast-paced software development companies), and have 
excellent communication skills.
Responsibilities: 
•Definition (user requirements, specifications development), 
planning and oversight of project delivery in Greece and 
abroad 

•Solution customisation and parametrization 
•Post-implementation support and communication  
with customer and development teams  
Required skills: 
•University degree preferably in IT or engineering 
•3-5 years of professional experience in the implementation 
and management of IT projects, preferably CRM, BPM or 
ERP solutions 
•Experience of requirements analysis, business analysis 
and/or process improvement 
•Excellent written and oral communication skills in Greek 
and English. As a primary contact with customers you need 
to be able to convey ideas clearly and effectively. 
•Excellent time management and organisation skills 
•A proven ability to decompose and solve problems,  
along with the ability to coordinate and manage teams 
•Understanding and hands-on experience of issue tracking, 
project management tools and wikis.  
Preferred skills: 
•Experience with Atlassian products, primarily JIRA and 
Confluence 
•Understanding and hands-on experience of issue tracking, 
project management tools and wikis. Knowledge in Agile 
project management methodologies, Scrum and Kanban will 
be appreciated 
•Knowledge of ITIL or IT service desk practices

How to apply: 
If you think this position suits you, send an email to and 
attach: 
•your resume (text, HTML, PDF or Word format) 
•a cover letter (text only please) explaining why you are best 
for the position 
 
Send your CVs to the following e-mail: info@cententia.com

Software Developers - Athens

Job title: Multiple positions available software engineers

Company profile: Global Freight Solutions is expanding into the 
Greek market and is looking to hire multiple developers.  The 
company is a leading parcel and carrier management company 
responsible for more than 6 million parcels last year.  GFS has 
developed ground breaking software that monitors parcels as 
they move throughout the distribution network and prioritizes 
any issues detected. The applicants will be developing this 
software further.

Applicants: The successful applicants will be responsible for 
design, development, unit testing and delivery of.NET based 
application.

The applicants will be required to perform both front and 
back end development with demonstrable strong analytical 
and problem solving skills.

Experience working with logistics and/or interfacing into 
carrier systems will be seen as a major advantage.  
Experience in the development of ERP systems also seen as 
a major advantage.  
Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•A passion for new technologies 
•Ability to solve problems 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•At least 2 years previous experience  
Desired skills (considered a plus): 
•Silverlight/WPF 
•C Sharp .NET 
•WCF 
•Firebird 
•HTML5/JavaScript 
•Experience working with logistics or interfacing into carrier 
systems 
•Experience working with ERP systems

Contact: Please email your CV to robert.fletcher@justshoutgfs.
com with an indication of your salary expectations and availability.

Java Analyst Programmer 
(Spring framework and Relational Databases) 

(ref: JAP/06/14), Brussels, Belgium

With expertise in Java developemnt using Spring and 
Relational Databases, Drupal and PHP.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading European 
Software, information and communication technologies company, 
operating internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, 
Valetta, etc). The company employs over 500 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications using 
integrated, state-of-the-art technology. Our current IT and 
telecoms projects have a value exceeding 250 million EURO. 
EUROPEAN DYNAMICS is a renowned supplier of IT services 
to European Union Institutions, international organizations, 
European Agencies and national government Administrations 
all over Europe.

We currently have a vacancy for a Java Analyst Programmer, 
fluent in English, to offer his/her services as an expert who will 
be based in Brussels. The work will be carried out either in the 
company’s premises or on site at the customer premises. In 
the context of the first assignment, the successful candidate 
will be integrated in the Development Team of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Analysis of the requirements and production of 
specifications 
•Implementation of web content management solutions and 

change requests 
•Development and maintenance of web applications 
•Elaboration of test programs and production of technical 
documentation 
•Provision of assistance with the deployment and 
configuration of the system 
•Provision of assistance for training the users 
•Application of the RUP methodology and best practices 
•Participation in meetings with the business managers.  
Your skills: 
•Minimum 10 years of combined relevant university studies 
and experience in IT 
•Minimum 6 years of experiencein Java development,  
using Spring framework and relational databases 
•Hands on experience with Drupal and PHP  
(possibly on Solaris) 
•Experience in cloud-based solutions, data modelling and 
object-relational mapping 
•Extended knowledge of testing methods and tools and UI 
frameworks 
•Good knowledge of RUP and UML is required 
•Knowledge of integration and deployment tools, IT Security 
frameworks and tools for the development and maintenance 
of applications 
•Experience with Eclipse, Tomcat application server,  
Unix and/or web security will be advantageous 
•Knowledge of project management methodologies 
(preferably PM2) is derirable 
•Excellent command of English, working knowledge of 
French will be considered an asset.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and dynamic 
company, where you will offer your services as part of a team 
of a major European Institution, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send us your detailed 
CV in English, quoting reference: (JAP/06/14), to the following 
e-mail address: careers@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or 
remuneration with full benefits package), based on qualifications 
and experience. All applications will be treated as confidential.

You may also consider all our other open vacancies by visiting 
the career section of our web site (www.eurodyn.com) and follow 
us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

Software Developers / Software Testers

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 in Nokia 
Solutions and Networks Telecom products addressing the 
world market.

Position description: 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 on a specific development environment following 
the scrum methodologies and be involved in all development 
phases: Analysis, Design, SW implementation (coding), SW 
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 (1-3 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 (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.  
The above set of competencies will be proven  
in an assessment, held at the R&D center.  
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 (Career -> Job search 
-> Greece).

Η ΝΟΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη λογισμικού με ειδίκευση στις τραπεζικές και χρημα-
τιστηριακές εφαρμογές, αναζητεί:

Προγραμματιστή 

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

Για τη στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης με τουλάχι-
στον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
Απαραίτητες γνώσεις 
•Microsoft .NET Framework (C# / VB.NET) 
•Webforms development in ASP.NET. ASP.NET MVC 
•Winforms development in .NET Framework 
•Microsoft SQL Server  
Επιθυμητές γνώσεις 
•HTML - Javascript - JQuery 
•WPF / Silverlight 
•WCF 
•Entity Framework 
•Mobile applications development (Android / ios)  
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@noon.gr

System / Hardware Engineer

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 company. You will be working in a creative 
work environment where your input and contribution will matter.

Main responsibilities include: 
•Specification and integration of commercial off the 
shelf equipment in order to comply with operational and 
environmental requirements 
•Detailed analysis of hardware requirements, performance, 
specifications, and designs 
•System installation and hardware support 
•Hardware production and subcontractor coordination 
•Supporting test teams throughout the system integration 
and acceptance test 
•Logistics support  
Candidate’s profile: 
•Degree in electrical, electronics engineering or related field 
•Good verbal and written communication skills in the 
English language  
•5 years working experience in military command & control 
systems will be considered an asset  
Experience in: 
•Ruggedized hardware 
•EMI/EMC qualification standard  
•Reliability, maintainability, availability analysis

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

Η εταιρεία International Publications Ltd, η οποία δραστηρι-
οποιείται στους τομείς των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδό-
σεων και του τουρισμού από το 1975 και διαχειρίζεται μεταξύ 
άλλων την σημαντικότερη βάση δεδομένων για τον τουρισμό 
στην Ελλάδα, αναζητά:

Web Developer 
για Μόνιμη Συνεργασία 

(Ref #DEV)
Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία σε: 
•C#.NET, VB.NET, ADODB.NET 
•ASP.NET MVC 
•HTML, JavaScript, JQuery 
•SQL Server T-SQL knowledge and Database Modelling Skills 
•VbScript / Classic ASP 
•VBA  
Επιθυμητές πρόσθετες γνώσεις σε: 
•LINQ¨ 
•SQL Server administering skills 
•Knockoutjs 
•Booking.com XML API 
•WordPress  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@gtp.gr

Software Engineers / Developers

Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη κάθετων λύσεων / εφαρμογών  
Προσόντα: 
•2ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία προγραμματισμού  
σε περιβάλλον Microsoft.Net 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών σε S/W development, 
analysis & design εφαρμογών λογισμικού 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων  
(Microsoft SQL Server ή Oracle) 
•Visual Studio 2008 & 2010 
•Πολύ καλή γνώση των VB.Net, C# 
•Καλή γνώση των json, xml, ASP.Net, MVC 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώση των WF, WPF, WCF, DevExpress 
•Γνώση εμπορικής - οικονομικής διαχείρισης εταιρειών  
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους ως τις 26/07/2014 στο e-mail: info@upgrade.net.gr

Senior Java Developer (JAVA 514) 
Brussels

Περιγραφή: We are currently seeking (on behalf of our client) for 

a senior java developer fluent in English, to offer their services 
in Brussels (BE).

Καθήκοντα θέσης: The selected candidate will be in customer` 
s premises starting the mid of June, 2014. In the context of the 
first assignment, the successful candidate will be integrated 
in our customer` s team on site having a contract for one year 
plus opportunity to prologue it. 

•Design, development, testing and integration services for 
the client’s projects; 
•Contribution to the development of web-based information 
systems using Oracle and Oracle WebLogic, Java 
frameworks and jQuery; 
•Integration and preparation of releases deployment; 
•Configuration and environment management; liaising with 
the operations department and the data center.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree; 
•Specific expertise in developing applications with Java 
and data access layer development techniques within J2EE 
domain; 
•Extensive experience in the development of web-based 
information systems using J2EE, EJBs, JSP, JSF, jQuery 
and Ajax; 
•Working experience with WebLogic application server and 
Oracle RDBMS is mandatory; 
•Hands-on experience with Java development frameworks 
(Hibernate, Spring etc.), Spring MVC, Jax-ws, as well as UML 
and RUP methodologies; 
•Presenting good interpersonal skills and having experience 
in a multicultural environment; 
•Fluency in English, both written and spoken.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

H εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδων PRIME 
MEDIA A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστή Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές  
(Senior iOS Mobile Developer) - Αθήνα

Ζητείται προγραμματιστής πλήρους απασχόλησης (Senior iOS 
Mobile Developer) με θέληση να εργαστεί σε εφαρμογές κινη-
τών συσκευών υψηλής επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος.
Απαραίτητα προσόντα: 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε objective-C και iOS με χρήση Xcode 
•Προηγούμενη επαγγελματική εργασία σε τουλάχιστον 2 
εφαρμογές/παιχνίδια που είναι published στο Apple App 
Store 
•Μεγάλη εμπειρία σε UIKit, σε υποστήριξη iOS 5, 6 και 7,  
σε Core Data και στη χρήση 3rd party βιβλιοθηκών 
•Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση μνήμης σε iOS apps και 
καλή χρήση τεχνικών optimization 
•Γνώση τεχνικών και σχεδιασμού αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού 
•Εξαιρετική ικανότητα σε unit testing και debugging / testing 
τεχνικών σε mobile εφαρμογές 
•Μεγάλη εμπειρία σε χρήση REST web services από mobile 
clients και τεχνολογιών HTTP, JSON , XML και SQLite 
•Εξοικείωση με version control systems: Git, SVN και bug 
tracking platforms: Jira, Redmine 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο πληροφορικής ή άλλο σχετικό  
Επιθυμητά προσόντα: 
•υλοποίηση παιχνιδιών, ιδανικά με κάποια πλατφόρμα όπως 
το Unity 
•Android OS development 
•HTML 5 
•Εξοικείωση / γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής σε ομάδες. 
•Δυνατότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη, βασισμένη  
σε χρονοδιάγραμμα. 
•Συνέπεια & υπευθυνότητα στην ανάληψη και  
παρακολούθηση έργων.  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
τα βιογραφικά τους στο e-mail: hr@primemedia.gr

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Τεχνικό / Προγραμματιστή Η/Υ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Απαραίτητη γνώση δημιουργίας ιστοσελίδων-υποστήριξη 
δικτύου-διαχείρηση SEO 
•Άριστη γνώση Η/Υ, internet, social media,  
website promotion, online advertisement 
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγων προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@athenslotushotel.gr

Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in software research & development and information & 
communications technologies services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and 
the methodologies of the company and its experts, most of 
them with a long presence and a high recognition internationally, 

provide to its clients, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services, and to its employees the 
working conditions to further develop their technological 
expertise within a multi-national environment. Currently we 
are looking for a:

Senior iOS Application Developer

To offer their services (SW architecture, analysis, design, 
coding, testing) for one of our international projects.  
In case: 
•you are a software engineer with a passion for writing 
software, 
•you like to take on new challenges, and responsibilities 
•you like to produce and discuss good, creative ideas, 
•you like to cooperate with others within a multi-national 
team, 
•you are able to coordinate small teams technically, 
•you like and you know how to come in communicate and 
cooperate with the customer (B2B and B2C) 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working company,  
And you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science or relevant 
discipline 
•Working experience in iOS development and Objective-C of 
4 years as a minimum 
•Processes orientation, familiarity with software 
development processes 
•Fluency in English (spoken, written)  
Working experience in any of the following: 
•.NET Framework 4.x, C#, ASP.NET (“classic”), ASP.NET 
MVC 4 
•SQL (T-SQL) 
•Javascript, jQuery (.7.x and higher), 
•Android, Windows Phones and/ or knowledge of German 
(spoken, written) will be considered as an asset

Apply for an interview, sending your detailed CV in English, 
quoting reference ref: IM/06/14, to the following e-mail address: 
hr@softcom-int.com , not later than 15.07.2014.

We offer a competitive remuneration package based on 
qualification and experience, and work in a challenging 
multinational environment. All applications will be treated 
as confidential. For information regarding our company, please 
consult our web site: www.softcom-int.com

Vision Solutions a dynamic startup developing innovative and 
integrated enterprise software solutions is seeking professionals 
to cover the following openings:

Junior .NET Developer 
.NET Developer 

Data Mining Developer

Candidate profile:  
Required skills: 
•Degree in computer science or software engineering 
•2 years experience in development 
•Excellent understanding and practical experience of 
- C # 
- ASP.NET MVC 
- jQuery 
- SQL Server 
•Ability to quickly learn new technologies 
•Ability to meet objectives within specified time limits

Additionally for the data mining position: Academic or 
professional experience in complex algorithmic work (such as 
data mining algorithms, pattern recognition, artificial neural 
networks, combinatorial optimization, machine learning)
Personal characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Highly self-motivated and methodical, with attention to detail  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Training and development opportunities in a rapidly 
growing company 
•Pleasant environment  
You can send your CV at: info@vision-solutions.gr

Η Ergoman ΑΕ, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Business Intelligence Consultant  
για Cognos η/και Microsoft με έδρα την Αθήνα 

(Κωδ. 1406)

Η εταιρεία: Η Ergoman Α.Ε. (www.ergoman.gr) δραστηριοποιείται 
από το 2001 στην Ελληνική και διεθνή αγορά, προσφέροντας 
λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η 
για την υλοποίηση και υποστήριξη έργων business intelligence και 
ευρύτερα έργων business analytics - performance management 
- enterprise information management.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγενέστερη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών,  
σε υλοποίηση έργων end-to-end με την πλατφόρμα της ΙΒΜ 
Cognos η/και Microsoft Business Intelligence. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση την πληροφορική,  
θετικές ή οικονομικές σχολές. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. 
•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης  
προβλημάτων, καθώς και λήψης αποφάσεων. 
•Ευχέρεια στην διαμόρφωση και παρουσίαση λύσεων  
σε πελάτες. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της ελληνικής  
και αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυΐας άλλων 
τεχνολογιών (π.χ. Oracle, QlikView). 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον .ΝΕΤ. 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναφέροντας τον παραπάνω κωδικό στον 
αριθμό fax. +30 210 8056828 ή στο e-mail: dm@ergoman.
gr, (υπόψη κ. Δημητρίου Μανούσου).

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μόδας με 
το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρωτοτυπία, 
η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα 
και η θετική στάση της ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα 
στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και 
εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο 
κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα 
μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και 
συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά 
της γραφεία στην Θεσσαλονίκη ζητά:

Web Developer 
(Κωδικός θέσης: WD01)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  web developer, 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων ΗΤΜLS, CSS3, JQuery, SQL 
and PL/SQL, Java/J2EE, JOOMLA, 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας προφορική 
και γραπτή , 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, αποτε-
λεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση , ορθότητα και 
ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30- 40 ετών.
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τη-
ρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βιογραφικού με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Project Support Manager 
(ref: PSM/06/14), Frankfurt, Germany

With business analytical skills and expertise in using MS 
Project, MS Word, Excel, Access, Macros and Visual Basic.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European Software, information and communication 
technologies company, operating internationally (Athens, 
Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 500 engineers and IT experts. We design and develop 
software applications using integrated, state-of-the-art 
technology. Our current IT and telecoms projects have a 
value exceeding 250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS 
is a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European Agencies 
and national government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for a Project Support Manager, 
fluent in English, to offer his/her services as an expert who 
will be based in Frankfurt. The work will be carried out 
either in the company’s premises or on site at the customer 
premises. In the context of the first assignment, the successful 
candidate will be integrated in the Project Management 
Team of the company that will closely cooperate with a 
major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Provide support to the project leader in defining and 
planning project deliverables; 
•Support the delivery of the project team by taking 
into consideration the agreed deliverables, quality and 
budget; 
•Provide project reports within the project management 
environment; 
•Monitoring the project, support the elaboration of 
proposals and advise on how critical issues of the project 
could be resolved; 
•Support the maintainance of project plans, revising them 
as appropriate to meet changing needs in terms of scope 
and requirements; 
•Support monitoring and reporting on timeline issues 
arising in the project to the relevant stakeholders; 
•Support relevant staff in assessing whether project 
deliverables meet specified acceptance criteria, and 
assist the project team coordinating their activities.

Your skills: 
•University degree in computer science or equivalent with 
minimum 6 years of experience in project management 
in the design, implementation, quality assurance and 
maintenance of Information systems; 
•Proven experience in project management 
methodologies, planning, estimation, budget 
management and performance monitoring; 
•Knowledge of basic business analyst skills; 
•Extended knowledge of MS Project, MS Word, Excel, 
Access, Macros and Visual Basic.; 
•Excellent command of English, both written and spoken.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, dynamic 
and multicultural international environment with exciting 
opportunities that will boost your career, please send us 
your detailed CV in English, quoting reference: (PSM/06/14) 
to the following e-mail address: careers@eurodyn.com

We offer an extremely competitive remuneration and 
benefits package, based on qualifications and experience. 
All applications will be treated as confidential. You may also 
consider all our other open vacancies by visiting the career 
section of our web site (www.eurodyn.com) and follow us 
on Twitter (@EURODYN_Careers).
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ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει 
σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, 
ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Γραφίστα 
(Κωδικός θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί στη γραφιστι-
κό τμήμα της εταιρίας.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής, 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων  Abode Photoshop,  
Illustrator, In Design, Corel 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βιογραφικού με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία KeyNet αναζητά:

Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)

•Τυχόν εμπειρία σε εταιρία τηλεφωνικής προώθησης - 
πωλήσεων θα εκτιμηθεί 
•Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχέρεια στη διαδικτυακή & τηλεπικοινωνιακή  
επικοινωνία  
Η εταιρεία KeyNet προσφέρει: 
•5ωρη ή 8ωρη απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Μισθό ασφάλιση bonus 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης  
Άμεση πρόσβαση μετρό Ελληνικό.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: ynet.office@gmail.com

 Outbound Call Center Agents  
(Part-Time)

Η MANPOWER, εκ μέρους πολυεθνικής εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών, αναζητά: Outbound Call Center Agents για 
part-time απασχόληση (4ωρο - 6ωρη).

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στελε-
χώσει τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλεφωνικού 
κέντρου και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επι-
κοινωνία με υποψήφιους αλλά και υπάρχοντες πελάτες με 
στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον MS Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές  
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως 
πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα  
και αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα και  
έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

Για να κάνετε αίτηση μπείτε στο www.manpowergroup.gr, 
δείτε όλες τις αγγελίες μας και δημιουργήστε το δικό σας 
λογαριασμό My Manpower! Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 
6931237 - 210 6931225, (Βουτσαράς Δημήτρης / Κοψαύ-
της Πάνος).

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.

gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου 
& κας Γαλάνη.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ κεντρικής Μακεδονίας ζητά να προσλάβει:
Σύμβουλο Διαφήμισης 

(Τηλεφωνικών Πωλήσεων) 
(Θεσσαλονίκη) 

Αντικείμενο εργασίας:  
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων διαφημι-
στικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου /ΙΕΚ 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση τηλεφωνικών πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, 
PowerPoint, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή με τα social media 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο  
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους 
Σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: Τηλ: 2313 045432. 
E-mail: hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
και Εξυπηρέτησης Πελατών 

Contact Center (Ref.317ΣΤΠ)

H ICAPGroup - με €63 εκατομμύρια έσοδα και 1.250 εργαζο-
μένους- είναι ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές 
πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 
με θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και 
στην Κύπρο. Η ICAP Group μετά την εξαγορά της στις αρχές 
του 2007 από το SEEF Fund της GlobalFinance, της μεγαλύ-
τερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, 
έχοντας υπερτριπλασιάσει τα μεγέθη της. Παρέχει δε ένα 
μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται 
σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing 
Solutions, Management Consulting και People Solutions.

Η ICAP Group αναζητά υποψήφιους για τη θέση του σύμβουλου 
τηλεφωνικών πωλήσεων του τμήματος contact center για 
part-time απασχόληση.

Αρμοδιότητες 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Κατανόηση των αναγκών των πελατών για  
την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων 
•Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση τυχόν 
προβλημάτων 
•After sales service  
Προσόντα υποψηφίου 
•Απόφοιτος λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

•Επιθυμητή γνώση τουρκικής, ουκρανικής ή τσέχικης 
γλώσσας  
Η εταιρεία παρέχει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό 
όπως εξελίσσεται ο όμιλος ICAP  
Παρακαλώ όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται  
στο e-mail: hrint@icap.gr. Όλες οι επαφές θα γίνουν  
με εχεμύθεια.

Customer Service Representative / ICAP GROUP

ICAP Group - with €63 million revenues and 1.300 employees 
- is the largest Business Services Group in Greece. The 
Group operates in 5 major cities in Greece, maintaining at 
the same time a strong presence in Southeastern Europe 
via subsidiaries in Bulgaria, Romania, Serbia, Cyprus and 
Turkey. Following its acquisition in the beginning of 2007 
from the SEEF Fund of Global Finance, the largest private 
funds company in Southeastern Europe, ICAP Group is 
rapidly developing into a multidisciplinary service provider, 
which has tripled its size. ICAP Group offers a wide range of 
services and products which are grouped into the following 
4 major Business Lines: Credit Risk Services, Marketing 
Solutions, Management Consulting and People Solutions.

We are looking for efficient individuals who will work in 
high-calibre team to offer guidance, assistance and training 
to our customers via phone or e-mail.

 Responsibilities: 
•Answers inbound phone calls and responds to inquiries 
in a manner which meets high quality, productivity and 
other performance standards. 
•Delivers individualized customer service with 
professionalism, courtesy, efficiency, and accuracy. 
•Responds to customer complaints in a professional 
manner; attempts to resolve complaints successfully 
in accordance with established guidelines and informs 
supervisor/management of all unresolved complaints. 
•Uses technology (computers, phones, faxes, etc.) 
efficiently and effectively. 
•Keeps record of customer interactions and transactions, 
recording details of inquiries, complaints and comments 
as well as actions taken in required systems  
Qualifications: 
•Native or fluent English  speakers (Proficiency level) 
•High school graduate 
•Good knowledge of PC (hardware, software, internet) 
•Resolving Conflicts, analyzing Information, multi-tasking 
•Windows, MS Office suite 
•Excellent communication skills 
•Strong team spirit 
•Passionate about customer services

The company offers: A competitive remuneration package, 
along with excellent opportunities for professional growth 
and advancement within a leading services organization 
with ambitious growth plans.

All information received will be treated with strict 
confidentiality. Send your CVs to the following e-mail: 
hrint@icap.gr

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πελατολογίου  
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

 [Part Time / Full Time]

Η Mediatel A.E. αναζητά δυναμικούς, δραστήριους και φι-
λόδοξους συνεργάτες με ευχέρεια στην επικοινωνία για να 
ενταχθούν στο δυναμικό της.

Αν ο δυναμισμός, η ευχάριστη διάθεση, η επικοινωνία, ο 
επαγγελματισμός, η συνέπεια & η πελατοκεντρική αντίληψη 
είναι κάποια από τα προσόντα σου & αναζητάς ένα δυναμικό, 
μοντέρνο & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον (κοντά σε 
μετρό) που να σου προσφέρει μισθολογική σταθερότητα, 
ασφαλιστική κάλυψη & προοπτικές άμεσης επαγγελματι-
κής & μισθολογικής εξέλιξης, έλα τώρα στην Mediatel & 
εντάξου στο δυναμικό της ομάδας μας! 

Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: Η τηλεφωνική ενημέρωση 
υποψήφιων πελατών με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών 
σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμό ενός από 
τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ελλάδα. 

Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη: ΚΩΔ: 2 στο e-mail: 
hr@mediatel.gr, fax: 214 214 80 90 Διεύθυνση εργασί-
ας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 24 Αμπελόκηποι Αθήνα 
(στάση μετρό Πανόρμου). Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε μας στο 214 214 8000 (Επιλογή 1), διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ατρείδης ΕΠΕ, εταιρεία εξειδικευμένων υπηρεσιών contact 
center, με έδρα στην Αθήνα (σταθμός μετρό Μέγαρο Μουσικής) 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Telesales Representatives

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στελεχώσουν 
τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου 
και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επικοινωνία με 
υποψήφιους πελάτες με στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη 
στοχευόμενη παρουσίαση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές  
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα και έμπει-
ρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον 
•Πρωινά και απογευματινά τμήματα με δυνατότητα επιλογής  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: ml@atridis.gr

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρία Apopsis, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων (promotion), ζητά:

Προωθήτριες

Νέες για part - time εργασία για προγράμματα in store 
προώθησης σε καταστήματα και super - market.  
Προσόντα 
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά 
•Επαγγελματισμός και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ενδεχόμενη εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα  
θα συνεκτιμηθεί 

•Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα ασφάλισης  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφάλιση  
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να καλέσουν  
στο 210 9249506 αναφέροντας τον κωδικό SM1.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κοπέλα για Εργασία  

σε Μίνι Μάρκετ Ξενοδοχείου

•Η οποία να μιλά αγγλικά, ελληνικά και ρώσικα  
για την τουριστική σεζόν 2014.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Για τα καταστήματά μας στην Αττική ζητάμε:

Περιφερειακό Διευθυντή Λειτουργιάς  
Καταστημάτων

Αναφέρεται στο διευθυντή λειτουργίας καταστημάτων 
MyMarket.   
Τα καθήκοντά του είναι: 
•Έλεγχος της αυστηρής εφαρμογής του κανονισμού  
λειτουργίας καταστημάτων 
•Πληροφόρηση των καταστημάτων και έλεγχος υλοποίη-
σης της στρατηγικής και της πολιτικής της εταιρείας 
•Μελέτη των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων  
των καταστημάτων 
•Πραγματοποίηση προτάσεων για την καλύτερη  
και αποδοτικότερη λειτουργία τους.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε καταστήματα  
λιανικής πώλησης ως περιφερειακός διευθυντής 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός στο αποτέ-
λεσμα και επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, εταιρικό 
αυτοκίνητο, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαί-
δευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.metro.com.gr. Κω-
δικός Θέσης: MOD05. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού AΝΑΔΕΙΞΗ σε συνεργα-
σία με κορυφαίους ομίλους εταιρειών, μεγάλες και μεσαίες 
επιχειρήσεις και με πιστοποιημένους φορείς (ΚΕΚ), έχει δια-
σφαλίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας για ανέργους που 
θα επιτύχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα της επιταγής 
εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 
ετών, που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Πωλητές Λιανικής 
(V028) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Πολυκατάστημα με είδη ιδιοκατασκευής 
και εργαλεία, αναζητά πωλητές για το κατάστημα του.  
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι  
θα ασχοληθούν με την εξυπηρέτηση πελατών  
και την προώθηση προϊόντων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•απόφοιτοι ΤΕΙ- ΑΕΙ 
•ηλικία έως 29 ετών 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr και θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υποβολή των αιτήσεων 
σας στο πρόγραμμα.

Περιοχές: Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές / Πωλήτριες 

για το Υποκατάστημα Πάτρας

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 εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM A.E.: 
22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής, 
145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, ή e-mail: 
cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014018.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού ζητά:

Άτομα Ηλικίας 30 
 Έως 40 Ετών

Με: 
•καλή εμφάνιση 
•άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις

Η εργασία αφορά προγραμματισμένα ραντεβού με επαγγελματίες 
της υγείας τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία με στόχο 
την ένταξή τους στο ιατροτουριστικό δίκτυο της εταιρείας.

Παρέχονται: 
•μισθός 
•ασφάλιση 
•έξοδα μετακινήσεων 
•bonus 
•εταιρικό τηλέφωνο  
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο: 
info@medvoi365.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
H αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
ιατρικό χώρο αναζητά για το νεοσύστατο τμήμα homecare:

Ιατρικό Επισκέπτη 
 με Ειδίκευση στα Επιθέματα

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο  
Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν τις προϋπο-
θέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

Η εταιρεία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποιείται στην 
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 
επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων αναζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων  
των επιθεμάτων.  
Στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 
•2 άτομα: Αττική 
•2 άτομα: Πελοπόννησο 
•2 άτομα: Κρήτη 
•1 άτομο: Ήπειρο  
Με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρείας.  
Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•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/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα πωλήσεων 
•Επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων 
•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  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική  
εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επι-
θυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@advanceproducts.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί Ελεγκτές 

Ζητούνται από Ιατρική Εταιρία, με ειδικότητα χειρουργικού 
ή παθολογικού τομέα, με εμπειρία σε κλινικό έλεγχο, γνώση 
ιατρικών διαγνώσεων κατά ICD10, εμπειρία και γνώση στη χρήση 
των ΚΕΝ - DRGs, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hrhealthinsurance@gmail.
com αναγράφοντας στο θέμα: για τη θέση Ιατρός Ελεγκτής.

Η GLOBALMEDIREC έχει 4 άμεσες θέσεις εργασίας σε 
κρατικά νοσοκομεία NHS της Αγγλίας:

Central England (20 λεπτά από διεθνή αερολιμένα): 
•Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Haematologist

Near Midlands: 
•Μία θέση εργασίας για Consultant Anaesthesiologist 
The Vacancy Requires Excellent Experience in Pain.  
South West England: 
•Μία θέση εργασίας για Specialty Doctor Paediatrician

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του 
αρχικού συμβολαίου.

Details about the consultant vacancies: ο βασικός ετήσι-
ος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ £75,249 έως 
£101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες 
εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Details about the specialty doctor vacancies: Μια θέση 
εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει 
τον τίτλο ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, 
καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός.

Ετήσιος, μικτός μισθός ενός specialty doctor από £50000 - 
£55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι 48/7 
συμπεριλαμβανόμενες οι εφημερίες (on-calls).

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρών και σε όλες  
τις θέσεις (τουλάχιστον εντός 2 μηνών μετά  
τις συνεντεύξεις).  
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν 
για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: 
Προετοιμασία του βιογραφικού - Προετοιμασία του Ιατρού 
για την τηλεφωνική συνέντευξη - Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC - Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην 
Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας για τις consultant θέσεις. 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία για τις consultant 
θέσεις. 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Πολύ 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. Website: 
www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

Πνευμονολόγος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr 
ή στο φαξ: 210 8212611. Περισσότερες πληροφορίες στο 
Τηλ. 210 8211888 και στη ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Ιατρός Παθολόγος (MED 0623) 
 Θεσσαλονίκη (Χαλκιδική)

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας στην πε-
ριοχή της Χαλκιδικής, αναζητά ιατρό παθολόγο για τρίμηνη 
συνεργασία με ΔΠΥ.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με 
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ξένους κυρίως ασθενείς 
(επισκέπτες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 
των Βαλκανίων).

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο ιατρικής από ελληνικό πανεπιστήμιο ή τίτλος του 
εξωτερικού που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα 
•ειδικότητα παθολόγου που αποκτήθηκε ή έχει αναγνωρι-
στεί στην Ελλάδα 
•άριστη γνώση αγγλικών 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (σερβικά ή ρωσικά) θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Ειδικευμένος Ιατρός

•(Γενικής ιατρικής ή άλλης ειδικότητας) με πολύ καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για 
διαχείριση περιστατικών και αεροδιακομιδών.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
medicaldesk@athensassistance.gr

PPD is a leading global contract research organization providing 
drug discovery, development and lifecycle management 
services. Our clients and partners include pharmaceutical, 
biotechnology, medical device, academic and government 
organizations. With offices in 46 countries and more than 
12,500 professionals worldwide, PPD applies innovative 
technologies, therapeutic expertise and a commitment to 
quality to help clients and partners accelerate the delivery 
of safe and effective therapeutics and maximize the returns 
on their R&D investments.

PPD was named best technological development in clinical 
trials at the 2012 Scrip intelligence and clinical team of the 
year at the PharmaTimes 2012 Awards. For more information, 
visit: www.ppdi.com.

Currently we’re looking for an experienced professional 
to join us on the position of:

Senior Clinical Research Associate - Athens

The successful candidate will be primarily tasked to set up 
and monitor clinical trials conducted as part of international 
projects. The opportunity is suitable for a professional with 
proven experience on a similar position.

Main accountabilities: 
•Determine protocol and regulatory compliance on the sites 
•Perform and coordinate all aspects of the clinical 
monitoring process from “start up” to “close out” 
•Thrive in multi-national project teams and be focused  
on delivering exemplary levels of customer service; 
•Conduct monitoring activities independently.  
Education and experience: 
•Degree in pharmacy, life science or related field 
•Ideally 2/4 years of monitoring experience in 
interventional studies with a CRO, pharmaceutical  
or biotech company.  
Additional requirements: 
•Demonstrated clinical trial monitoring skills 
•In-depth understanding of ICH/GCP guidelines 
•Excellent standard of verbal and written communication 
skills in English language 
•Highly organized with strong attention to detail and 
deadlines 
•Advanced skills across all of the MS Office packages 
•Willingness to travel.

As an equal opportunity employer, PPD believes that 
employees are the key to its success, and is committed to 
your professional growth. We offer an attractive salary, 
comprehensive benefits package as well as bespoke personal 
development and training programs.

How to apply: Please follow the link: https://ppdi.taleo.
net/careersection/ppd_europe_middle_east_africa_
belgium/jobdetail.ftl?lang=en&job=116770  
and submit your CV in English. Only shortlisted 
candidates will be contacted. For more information, 
please, feel free to visit our corporate web site at:  
www.ppdi.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται ανειδίκευτοι ηλικίας από 18-40 για να εργαστούν 
σε ειδικότητα:

Νοσηλευτών

•Χωρίς γνώση γερμανικών για μόνιμη εργασία στη Γερμανία. 
•Παρέχονται δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας στην 
Ελλάδα.  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο e-
mail: kariera@md-hellas.gr με κωδικό αγγελίας: 
PPFAUS191113.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Τεχνολογίας (ΠΕ 12)

Εκπαίδευση: Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνείου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
στο αντικείμενο  
•Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό 
•Γνώσεις πληροφορικής 
•Κατάρτιση από ΑΣΠΑΙΤΕ  
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
mandoulides.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Κοινωνιολογίας ή Οικονομικών  
(ΠΕ 09 / ΠΕ 10)

Εκπαίδευση: Πτυχίο ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό  
(επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
στο αντικείμενο  
•Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου  
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
mandoulides.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ 19)

Εκπαίδευση: Πτυχίο ΑΕΙ  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
στο αντικείμενο 
•Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε συντήρηση δικτύων 
και μηχανοργάνωση 
•Προγραμματισμό σε γλώσσες C++, VB, PHP, Javascript, 
MySQL και MSSQLγια ανάπτυξη ιστοσελίδων και desktop 
εφαρμογών 
•Οργανωτική εμπειρία σε έργα πληροφορικής

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
mandoulides.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

Δημοσιογράφοι 

•Από αθλητική ιστοσελίδα ζητούνται για Πρακτική.  
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr

Φοιτητές / Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας  
και Παραπλήσιων Σχολών 

•Για προσωπική πρακτική εξάσκηση (εθελοντική συνερ-
γασία) σε σελίδα αθλητικού περιεχομένου, εργασία από 
το σπίτι.  
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Research & Development Manager Καλλυντικών

Μεγάλη εταιρία αναζητά υπεύθυνο έρευνας & ανάπτυξης 
καλλυντικών με κύριες αρμοδιότητες την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και τη βελτίωση των υπαρχόντων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση (τομέας καλλυντικών) 
•Εμπειρία σε μικροβιολογικούς ελέγχους 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Μεγάλη εταιρία στον τομέα των προϊόντων προσωπικής υγι-
εινής, αναζητά υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου για απασχόληση 
στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Θα εκτιμηθεί πιθανή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Saint-Gobain Hellas AΒΕΕ, 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 ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr_greece@saint-gobain.com υπόψη τμήματος 
ανθρώπινων πόρων. Fax: 210 2830043. 

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Μηχανικούς Πωλήσεων Συστημάτων Πληροφορικής 
(CVE3) σε Αθήνα και Επαρχία

 
•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 35 ετών, επικοινω-
νιακή ευχέρεια. 
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@globiled.gr (με σημείωση του κωδικού θέσης).

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πωλήσεων 
στο Τμήμα B2B της Εταιρίας 

(CVA2)

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, αγγλικά, 
επικοινωνιακή ευχέρεια 
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγος Μηχανικός ή  

Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Απόφοιτος (ΑΕΙ-ΤΕΙ)  έως 32 ετών, με εκπληρωμένες τις 
στρατολογικές του υποχρεώσεις για πλήρη απασχόληση και 
μόνιμη εργασία σε μεταλλουργεία της Θεσσαλονίκης 57003 
Άγιος Αθανάσιος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές marketing 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση AutoCAD, solidwarks ή inventor  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (θα εκτιμηθεί) 
•Πάσης φύσεως  περαιτέρω εξειδίκευση γνώσει  
και εμπειρία.  
Προσφέρονται: 
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•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: INFO@
GEKASMETAL.GR, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 538103, 
υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτριος Γκέκας.

Η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό
•Απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την κάλυψη θέσης στο τμήμα 
μηχανουργείου του εργοστασίου. 
•Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Lower) και καλή χρήση Η/Υ. 
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@egnatiafoundry.gr

Μηχανικοί

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται 
από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται 
μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
πολιτικούς / μηχανολόγους / αεροναυπηγούς μηχανικούς, 
κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε τομείς όπως 
computational mechanics, structural engineering and design 
optimization, computational fluid dynamics, high performance 
computing, applied numerical methods, process engineering 
με εμπειρία στην έρευνα και την προσομοίωση CAE/CAD, 
ανάπτυξη λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab / Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή  
η καλή γνώση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.gr, 
NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα. Διεύ-
θυνση ανθρώπινου δυναμικού. Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: 
+30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Μεγάλη εταιρία αναζητά:

Ηλεκτρονικό Μηχανικό 

Για απασχόληση στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της 
στην Αττική.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού από ΤΕΙ με ειδικότητα 
μηχανικού αυτοματισμού 
•Άριστη γνώση software γραμμών παραγωγής 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εταιρίες  
με αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)  
•Η γνώση Ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

LOGISTICS
Νεαρός για Logistics - Kηφισιά 

Κωδικός Θέσης: LOG AΘ

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:  
•Νεαρός για προετοιμασία και αποστολή μικρών δεμάτων 
με ιατρικό υλικό 
•Γνώσεις κομπιούτερ 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Τόπος εργασίας: Νέα Κηφισιά  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής εκπαίδευση on and off-the-job 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία 9.30 έως 18.00

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332-3, στο e-mail: 
tth@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά website: www.gcp.gr

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

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για 
τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να προ-
σλάβει τρεις:

Οδηγούς - Πωλητές XVAN 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 
στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους, συνοδευόμενη από 
τις κατάλληλες αρετές πωλήσεων, επικοινωνίας, οικονο-
μικής διαχείρισης, που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν την 
εκτέλεση της εργασίας για την υπόψη θέση.

Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω link:  
http://www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/xvan

ΦΥΛΑΞΗ
 Security / Ιδιωτική Ασφάλεια

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) ζητείται από μεγά-
λες και επώνυμες  επιχειρήσεις του κλάδου. O εκπαιδευτικός 
οργανισμός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ με έδρα στην Αθήνα, αναλαμβάνει 
την επιμόρφωση και προώθηση σε θέσεις εργασίας, στο 
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας 
μέσω συμμετοχής σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόμενους με ή άνευ προ-
ηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Παρακαλούμε στείλτε βι-
ογραφικό σημείωμα στο e-mail: ng@nea-gnosi.gr με θέμα 
ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε μας στο 2109029780 για μία προσωπική 
συνάντηση. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. - Κασομούλη 108 - Αθήνα 
- δίπλα στο μετρό Αγ. Ιωάννης.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί να 
προσλάβει:

Μάγειρα Α’  
για Ταβέρνα A la carte 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο ή ταβέρνα 
•Ταχύτητα, σε ώρες αιχμής

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr  
ή στο φαξ: 23750 81419

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα 
που διαχειρίζεται η HotelBrain στη Χαλκιδική, για την 
παρακάτω θέση:

Μάγειρας Α’ 
(κωδ. COOK Α’ ΧΑΛΚ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής. 
•5-6 χρόνια προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία στο e-mail: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο 
ζητά να προσλάβει για εργασία:

Sushi Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση της Ιαπωνικής κουζίνας  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for a managed hotel in Santorini, professional 
for the position of:

Waiter A’ 
(code FBW SANT)

Responsible to provide customer focused service  
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience.  
Qualifications: 
•Experience as a waiter in a luxurious boutique hotel  
or a restaurant. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic with strong interpersonal skills 
•Ability to work under pressure. 
•Exceptional customer care skills. 

•Ability to work in a team.  
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 to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζη-
τά για το ξενοδοχείο Aquis Park Hotel, στην Κέρκυρα στην 
περιοχή Γουβιά, υποψήφιους για τη θέση:

Μάγειρα Α’ (AC/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη θέση 
εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή μονάδα all 
inclusive 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: hr@aquisresorts.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUAVISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Bar & Service 
(κωδ. θέσης: BAR_S)

Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης, θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση bar 
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση τεχνικών service. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και  
ικανοποίηση του πελάτη.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Μπουφετζήδες

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά:

Συνεργάτιδες για Σέρβις Καφετέριας 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@poseidonhotel.com.gr

Το Galaxy Hotel Iraklio 5* στο Ηράκλειο Κρήτης ζητά άμεσα 
για απασχόληση όλο το χρόνο:

Maitre d’ Hotel

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σημαντική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5* με ala carte 
restaurants, events and banquets, συνέδρια, κλπ. 
•Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά) -  
επιπλέον γλώσσες επιθυμητές 
•Επιθυμητή η άριστη χρήση τεχνολογίας και Η/Υ  
συμπεριλαμβανομένων MS Office, Micros 
•Άδεια οδήγησης σε ισχύ 
•Μεγάλη διάθεση για εργασία και εξέλιξη σε ένα  
εξαιρετικό περιβάλλον

Προσφέρονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες 
εργασίας, οργανωμένο περιβάλλον, η δυνατότητα ανάδειξης 
στο κορυφαίο ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο: www.
economouhotels.com. Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια) στο: hr@economouhotels.
com, GALAXY HOTEL IRAKLIO, Λ. Δημοκρατίας 75, 71306 
Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ.: 2810 238812. Fax: 2810 215161.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Captain / Service

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία από 19-28 ετών 
•Εμφανίσιμη/ος - με νεανική μοντέρνα εμφάνιση και στυλ 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική απασχόληση 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα σταθερό 
περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη απαραίτητα 

και φωτογραφίας μόνο μέσω e-mail στο: ari.vezene@gmail.
com. Επισκεφτείτε μας στο: www.vezene.gr

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

Pastry Chef
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής & αρτοποιός 
•Τουλάχιστον 5ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων υγιεινής 
στην κουζίνα (HACCP & ISO) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Παρασκευή διεθνών και ελληνικών γλυκισμάτων 
•Γνώση στησίματος patisserie σε buffet/ala carte/show 
fridges 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις  
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 exclusive ho-
tels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: giotaboe@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.

Captain Κεντρικού Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* all inclusive 
ξενοδοχείου της Ελλάδος. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση πελατών. 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείω-
μα με φωτογραφία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fbmanager@doryssa.
gr. Απαραίτητες συστάσεις. Website: www.doryssa.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Μάγειρα Α’

Για το ξενοδοχείο Creta Beach στο Ηράκλειο Κρήτης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 4* 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία 
•Προσαρμοστικότητα 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο hr@civitelhotels.com. Μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί 
συνάντηση προς συνέντευξη.

Μαγείρισσα

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων Small 
Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει ως ο ιδανικός χώρος 
για πολυτελείς διακοπές στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες 
που αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και 
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Για επιπρόσθετες 
πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 000277.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Eμπειρία 3-4 χρόνια 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας,  
οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου και προϊόντων.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο της έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Maitre 
(κωδ. θέσης: MAI_S)

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο, με εμπειρία στην ημιδιατροφή σε στυλ buffet, 
σε a la carte εστιατόρια και στο banqueting. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στo πρόγραμμα Protel. 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας. 

συνέχεια στη σελ. 18 www.voluntaryaction.gr
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυ-
ΐας. Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη 
συνέχεια και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη 
του κοινού για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες 
οδήγησε στην συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των 
Figura και έτσι από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το 
Figura Αθήνας στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές 
θεραπείες αδυνατίσματος και αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστη-
μονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά 
για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Πατησίων: 

Leaders / Διευθυντές Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 
•ικανότητα διοίκησης 
•διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.
gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου 
& κας Γαλάνη. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Το κέντρο Ελευθέρων Σπουδών e-ducate.gr, αναζητά;

Account Manager

•Για ανεξάρτητη συνεργασία, 
•Για την διεύρυνση του εταιρικού του πελατολογίου. 
•Υψηλά ποσοστά και bonus αποδοτικότητας. 
•Παρακαλούμε μόνο σοβαρές προτάσεις! 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-ducate.gr

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων 
ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο του 
ενδύματος με πολύ καλή γνώση της αγοράς και του πε-
λατολογίου της γυναικείας και ανδρικής ένδυσης 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφο-
ρά  και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητι-
κό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

Στέλεχος Πωλήσεων  
(Κωδ. Αγγ. ΥΠ2)

Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων. Ανακοινώνει το άνοιγμα μίας θέσης 
εργασίας στο τμήμα πωλήσεων (αφορά το τμήμα εξαγωγών).

Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγγελειοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα 
αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική 
παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνεργασία  
με το λογιστήριο 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής/  
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία από 25 μέχρι και 48 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
•Γνώση ρώσικης ή κινέζικης ή ισπανικής ή γερμανικής 
γλώσσας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευ-
σης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων  
και επίτευξης στόχων. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 

•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 10 
Ιουλίου βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική 
συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. 

Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00π.μ. - 13.00μ.μ 
στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο 
e-mail hr@aqf.gr & sotiris@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις 
επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Στο βιογραφικό να 
αναφέρετε το κωδικός της αγγελίας ΥΠ2. Πληροφορίες: 
Κα Βίκη 23310 22774.

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων 
ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης 
Αποκλειστικά Παιδικού Ενδύματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και πολύ καλή 
γνώση της αγοράς και του πελατολογίου της παιδικής 
ένδυσης. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση  
για προσφορά  και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

Meet the future.

H Manpower Professional, μέλος του ομίλου Manpower, 
προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες και 
ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την εταιρίες θέσεις 
απασχόλησης στους τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, 
τηλεπικοινωνιών, οικονομικών & λογιστικής, μηχανικών, 
πωλήσεων & μάρκετινγκ. Για λογαριασμό πελάτη μας Ελ-
ληνική εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων / καλλυντικών 
φαρμακείου αναζητάμε:

Sales Manager 
(Code: GRC/7372)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Αθήνα  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση εταιρικής και προϊοντικής 
στρατηγικής 
•Οργάνωση, διοίκηση και συντονισμός ομάδας  
πωλήσεων 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων πωλήσεων  
και ανταγωνισμού 
•Δημιουργία αναφορών πωλήσεων προς την διοίκηση

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
ιδανικά στον χώρο του φαρμακείου 
•Πτυχίο σε διοίκηση / οικονομικά θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση MS Office / CRM 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακό προφίλ, ικανότητες διαπραγμάτευσης 
και ομαδικό πνεύμα

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας www.manpowergroup.
gr δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε 
αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων

H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας 
αναζητά άμεσα για πρόσληψη συμβούλου πωλήσεων. 

Σας προσφέρουμε τον καλύτερο μισθό και τα περισσότερα 
ποιοτικά και ποσοτικά bonus, στο πιο σύγχρονο περιβάλλον 
στο χώρο του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.gr. Για 
ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.automarin.gr. Στα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απα-
σχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 

εύρεσης και επιλογής προσωπικού ζητά για λογαριασμό 
πελάτη της μεγάλη Ελληνική εταιρία:

Πωλητές/τριες FMCG 
(HR 21968)

Σημείο διανομής: Κρύα αγορά 
Περιοχή: Αττική  
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση πελατολογίου 
•Ανάπτυξη σημείων πώλησης  
Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / κολλέγιο σε marketing /  
οικονομικά 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε πωλήσεις 
σε δίκτυο «κρύας αγοράς». 
•Πολύ καλή αντίληψη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των ¨αναγκών¨ του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος  
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα για μόνιμη συνεργασία 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας (HR 
21968), μέσω e-mail: cv@ingroup.grή fax: 210 8210230.

Υποστήριξη Πωλήσεων  
(κωδικός θέσης: ΚΩΔ:SL128)

Εισαγωγική εταιρία ταχύτατα αναπτυσσόμενη με έδρα 
τα Βόρεια Προάστια ζητά να προσλάβει νέο/νέα για το 
τμήμα πωλήσεων. 

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια  
 
Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται: 
•Διαχείριση πελατών 
•Υλοποίηση και παρακολούθηση επίτευξης στόχων 
•Ανάλυση ανταγωνισμού και εισήγηση ενεργειών 
•Επίσκεψη και αξιολόγηση των συνεργατών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης 
στόχων 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Εργασιακή εμπειρία 3 έως 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office & Internet & ERP) 
•Γνώση χειρισμού Adobe Photoshop, Illustrator  
και In Design 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ, επιθυμητό μεταφορικό 
μέσο 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Διαρκής εκπαίδευση

Παρακαλούμε, αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό ση-
μείωμα στο με κωδικό SL128 μέχρι 07/07/2014. Θα 
απαντηθούν οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: humrse@homeandcamp.gr

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ζητεί για τα γραφεία της 
στο Μαρούσι:

Στέλεχος Πωλήσεων

Αντικείμενο της θέσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη 
πωλήσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες, η έρευνα αγοράς 
νέων ά υλών και νέων προϊόντων καθώς και η παρακολού-
θηση των εθνικών ή διεθνών προδιαγραφών καλωδίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα  
προσόντα: 
•Εμπειρία έως 2 έτη σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών 
προϊόντων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά και γνώση  
άλλης γλώσσας θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
 
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΣΠ, 
στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή στον αριθμό fax: 210-
6861600. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η RM INTERNATIONAL, εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων 
με 23 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα, ζητά:

Πωλητή

Κατά προτίμηση από τον κλάδο τροφίμων-ποτών  
για πλήρη απασχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο τροφίμων - ποτών 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής 
•Επιμονή για την επίτευξη στόχων 
•Απόφοιτος λυκείου 

•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ύπαρξη μεταφορικού 
μέσου 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Ασφαλιστική κάλυψη (ΙΚΑ) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα  
εξέλιξης  
Η θέση αφορά σε ανάπτυξη δικτύου πελατών  
για διοργάνωση έκθεσης τροφίμων - ποτών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@expotrof.gr

Εταιρεία εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και αναλώ-
σιμων υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στις ιατρικές  
πωλήσεις στον καρδιολογικό τομέα  
•Άριστη γνώση αγγλικών (διάβασμα & προφορικός 
λόγος) και Η/Υ  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής προαιρετικό

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
info@deltamedical.gr ή στο φαξ: 210 6615208.

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:

Πωλητή  
με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ. 
•Πολύ καλή γνώση  αγγλικής γλώσσας. 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη. 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος  
(drive for result). 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια στον προφορικό 
λόγο, κοινωνικότητα, εξωστρέφεια, ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί  
με το βιογραφικό.

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: 
hr@egem.gr

Στέλεχος Πωλήσεων 
 Τμήματος Διεθνών Μεταφορών

Η εταιρεία Χάρλας διεθνείς μεταφορές ζητεί για να  
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων, πωλήτρια εμφανίσιμη 
έως 35 ετών.  
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη νέων πελατών και διαχείριση υπάρχοντος 
πελατολογίου. 
•Τηλεφωνικό marketing και πωλήσεις 
•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα  
επισκέψεων ή τηλεφωνημάτων στους πελάτες,  
υλοποιώντας το πλάνο των πωλήσεων ανά πελάτη  
& κατηγορία υπηρεσίας 
•Προετοιμασία και υποβολή προσφορών,  
λήψη παραγγελιών 
•Έρευνα αγοράς 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση  
για επιτυχία 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμό  
στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας 
•Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων διεθνών  
μεταφορών. 
•Πολύ καλή γνώση προφορικού και γραπτού λόγου  
της αγγλικής. 
•Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Δεύτερη ή τρίτη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση των Windows XP ή VISTA ή WIN8  
και του πακέτου Microsoft Office 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ (απαραίτητο)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τη θέση  
και την απόδοση. 
•Δημιουργικό περιβάλλον σε συνθήκες πλήρους  
αξιοποίησης των γνώσεων και ικανοτήτων. 
•Ευχάριστο περιβάλλον με σύγχρονες συνθήκες  
εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης και παρακολούθησης των αλλα-
γών στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο των μεταφορών. 
•Διαρκή επιμόρφωση / επαγγελματική εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 4115780  
ή στο e-mail: v_nassi@harlas.gr

Στελέχη Πωλήσεων 
 και Ανάπτυξης Εργασιών

Η ταχύτατη ανάπτυξη του ομίλου εταιρειών INTERAMERICAN 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στους τομείς ανάπτυξης 
εργασιών και πωλήσεων ασφαλιστικών και χρηματοοικο-
νομικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι ενδείκνυται να διαθέτουν: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο, 

•Ευχέρεια επικοινωνίας και μεθοδικότητα και 
•Ηλικία 27 έως 38 ετών.

Το “πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας, ασφαλιστικών 
καλύψεων και εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης 
είναι δελεαστικό.

Παρακαλούμε, αποστείλατε πλήρες βιογραφικό  
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
dimitriadim@interamerican.gr

Σύμβουλοι Πωλήσεων (Αθήνα)

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα ενταχθεί στην 
διεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας και οι αρμοδιότητες 
του θα περιλαμβάνουν την πώληση προγραμμάτων της 
εταιρίας Forthnet.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού  
υπολογιστή 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Καθημερινά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
p.berdou@homenet.com.gr 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  213 0396600.

 Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα πωλή-
σεων στην Αθήνα:

Πωλητή Software Λογιστικών Προγραμμάτων 
(κωδ.: ATH.SAL14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο της πληροφορικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: cv@epsilonnet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Στελέχη Πωλήσεων

Η ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ της MOBILO DEALS, η πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία υπηρεσιών mobile advertising, ζητά 
νέους κοινωνικούς, δημιουργικούς, ευέλικτους, ενθουσι-
ώδεις για να εργαστούν σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον 
που προσφέρει:

•Ελκυστικές αποδοχές 
•Επαγγελματική και συνεχή εκπαίδευση σε σύγχρονες 
τεχνικές πωλήσεων 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον  
στον τομέα του mobile advertising  
Προσόντα: 
•Ηλικία 25-50 ετών 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις cold calling 
•Γνώση της αγοράς διαφήμισης, Internet Advertising  
και χρήστης Smartphone iPhone ή Android

Στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο e-mail: kpapageorgiou@
media-plus.gr με τον τίτλο Στελέχη Πωλήσεων και θα σε 
καλέσουμε άμεσα.Website: www.mobilodeals.com

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή,  
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων  
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας 
LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων 
(Κωδ. Θέσης: S01/14)

 Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού ή διοίκησης επιχειρήσεων  
ή marketing 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία στην πώληση ηλεκτρονικών 

συστημάτων ή λύσεων πληροφορικής 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες)  
 Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση όλων των εφαρμογών γραφείου Η/Υ  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, ευχέρεια  
επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα  
και συνέπεια 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης τηρώντας  
αυστηρά χρονοδιαγράμματα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Τόπος εργασίας: Αιγάλεω Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: 
S01/14 - μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.
gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Κοπέλα  
για το Τμήμα των Εισαγωγών

Σε γνωστή αλυσίδα υποδημάτων στην περιοχή Αχαρνές.  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (excel,word, internet) 
•Γνώστης προγράμματος ENTERSOFT θα θεωρηθεί 
προσόν 
•Προσωπικά χαρακτηριστικά: υπεύθυνη, εχέμυθη,  
εργατική  
Παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ, βασικός μισθός και bonus.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dinakour@gmail.com

Μεγάλη εταιρία με πολυετή δράση στο χώρο των γεωρ-
γικών εφοδίων - εισροών ζητά:

Γεωπόνο Πωλητή 

Για τη βόρεια Ελλάδα  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπόνου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγοράς   
•Προσωπικότητα δυναμική με άριστες ικανότητες  
επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Άτομο υπεύθυνο, μεθοδικό και ηθικό  
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως  
προσόντων. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή  
βιογραφικών στο e-mail: agrimade@gmail.com

Εμπορική - εισαγωγική επιχείρηση κορυφαία στο χώρο 
της ζητεί:

Υπεύθυνο/η Εισαγωγών - Έρευνας Αγοράς 
Έως 35 Ετών (επιθυμητή ηλικία)

Αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού 
•Επικοινωνία με εκτελωνιστικά γραφεία-μεταφορικές 
εταιρείες 
•Έρευνα για την εύρεση νέων προμηθευτών εξωτερικού  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι σχετικού γνωστικού αντικειμένου  
(διοίκησης, marketing, κ.ο.κ.) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•χρήση Outlook-Office-Η/Υ, 
•5/ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
•Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών και άλλων ξένων 
γλωσσών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, ευελιξία, 
πνεύμα συνεργασίας, τεχνική αντίληψη και εχεμύθεια.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@viosy.gr

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:
Στέλεχος Πωλήσεων 

της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον 
τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνερ-
γάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα 
συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με 
τις δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
ασφαλιστικού  συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης Ασφαλιστικής εταιρίας και 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Στοιχεία επικοινωνίας: 

•Για αποστολή βιογραφικών e-mail:  
ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επί-
σημος συνεργάτης της hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και επιθυμεί να προσλάβει:

Fixed Outbound Sales Representative 
6ωρη Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ - 01-14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη διεύθυνση 
πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν την 
τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική  
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές προμήθειες 
επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον  
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα  
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.  
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο για το Ν. Φωκίδας  
(Μόνιμος Κάτοικος της Περιοχής)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα  
των πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών (κατά προτίμηση 
ERP/CRM) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης marketing/  
δημοσίων σχέσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης/ διαπραγματεύσεων  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.  
Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιο-
γραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr

Η Globalstar.gr, εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων ζητά 
για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις - καταχώρηση δεδομένων  
σε CRM. 
•Πραγματοποίηση συναντήσεων με δυνητικούς πελάτες. 
•Προετοιμασία, σύνθεση και παρουσίαση οικονομικών 
προσφορών. 
•Διαδικασία Follow up. 
•Διαπραγμάτευση προδιαγραφών και οικονομικών  
μεγεθών. 
•Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης.  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στις πωλήσεις 
υπηρεσιών. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Χρήστης internet (Power User) & εξοικείωση με social 
networks. 
•Πολύ καλή γνώση Office ( κυρίως Word, Excel)  
και συστημάτων CRM. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας.  
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη απασχόληση με σταθερό μισθό & bonus. 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε cv μαζί με φωτογραφία στο e-mail:  
cv@globalstar.gr, (κωδ SLGS).

Περιοδεύων Πωλητής/τρια 
 Βιομηχανικών Ειδών

Απαραίτητα προσόντα 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
βιομηχανικών ειδών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (office) 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην διαπραγμάτευση  
με άλλα άτομα 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα 
•Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η προηγούμενη  
ενασχόληση με τον αγροτικό κλάδο είτε με τον τομέα  
της συσκευασίας είτε η ενασχόληση ως γεωπόνος

Παρακαλώ, να μην αποσταλούν βιογραφικά ατόμων που 
δεν καλύπτουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ή δεν έχουν 
ιδιωτικό μέσο μεταφοράς για να μεταβαίνουν στην έδρα 
της ΑΠΙΚΙΑΝ ΑΕ στην ΒΙΠΕ Σίνδου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@apikyan.com

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο των καλ-
λυντικών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποιοτικά brands. 
Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζη-
τείται κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει άμεσα, την 
παρακάτω θέση με έδρα την Αττική:

Εξωτερικός  Πωλητής Καλλυντικών 
(κωδ ΚLA) 

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντιπροσωπεύ-
ει η εταιρία στην περιοχή ευθύνης (Αττική-Πελοπόννησο-
Στερεά Ελλάδα)  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε πωλήσεις, διοίκηση  
επιχειρήσεων ή τομέα υγείας 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων  
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και τη διαχείριση 
αλυσίδων αλλά και μικρών καταστημάτων του κλάδου 
(εξειδικευμένα καταστήματα καλλυντικών, φαρμακεία, 
καταστήματα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, κλπ). 
Τυχόν παρεμφερής εμπειρία στον κλάδο  
των καλλυντικών θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης και των συνθηκών σε αυτόν τον τομέα 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και ικανότητα  
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων  
και αξιοποίησης στατιστικής πληροφόρησης 
•Ικανότητα αυτο-οργάνωσης, αυτο-διαχείρισης 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.  
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 καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310-517.494 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμε-
τωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού AΝΑΔΕΙΞΗ σε συνεργασία 
με κορυφαίους ομίλους εταιρειών, μεγάλες και μεσαίες 
επιχειρήσεις και με πιστοποιημένους φορείς (ΚΕΚ), έχει 
διασφαλίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας για ανέργους 
που θα επιτύχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα της επι-
ταγής εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για νέους 
έως 29 ετών, που αναμένονται.

Πωλητές - Οδηγοί - (V005) Αθήνα

Περιγραφή: Κορυφαία βιομηχανία τροφίμων αναζητά πω-
λητές- οδηγούς στην Αθήνα, που θα απασχοληθούν μέσω 
επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα απασχο-
ληθούν με την τοποθέτηση και την προώθηση προϊόντων 
(merchandising) σε σημεία πώλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•απόφοιτοι ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•επιθυμητή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά κλπ) 
•επιθυμητή γνώση υπολογιστών 
•ηλικία έως 29 ετών 
•δίπλωμα οδήγησης 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr και θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υποβολή των αιτήσεων 
σας στο πρόγραμμα.

Περιοχές: Κορωπί, Οινόφυτα

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές - (CVO6)

•Ηλικία έως 30 ετών.  
•Προσφέρεται μισθός και ποσοστά.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).
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Καθήκοντα: 
•Ακολουθεί συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα επίσκε-
ψης στα εστιατόρια (στο σέρβις) και ελέγχει την παρουσία 
του προσωπικού, την εμφάνιση τους, την συμπεριφορά 
τους, την αποτελεσματικότητα στην εργασία τους  
αναλαμβάνει ο ίδιος διορθωτικές ενέργειες. 
•Παρουσία στα τμήματα εστίασης, εξυπηρέτηση πελάτη 
και επικοινωνία με πελάτες για ερωτήματα, παράπονα, 
ευχαριστήρια κλπ. Διασφάλιση πελάτη ότι λαμβάνει ζεστή 
υποδοχή, φροντίδα και ατομική αναγνώριση 
•Καθοδηγεί, ελέγχει και επιβλέπει τους υπαλλήλους  
παραγωγής προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών  
στα εστιατόρια. 
•Έχει την ευθύνη εκτέλεσης εκδηλώσεων και γάμων,  
για τον εξοπλισμό και για τα προσφερόμενα προϊόντα  
και υπηρεσίες 
•Αναφέρει καθημερινά στον manager τις παρατηρήσεις 
του για το προσωπικό, τις υπηρεσίες των τμημάτων  
και εν γένει ότι πέφτει στην αντίληψή του και αφορά  
την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. 
•Είναι υπεύθυνος για τoν έλεγχο των εντύπων  
του F&B (καταλόγους, posters κτλ.) και τη σωστή διανομή 
και ποιότητα αυτών στα τμήματα. 
•Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμένο 
ωράριο με την ενδεδειγμένη στολή. 
•Ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες της διεύθυνσης. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τις επίσημες ποι-
οτικές προδιαγραφές της εργασίας και τις διαδικασίες 
λειτουργίας.  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
careers@aquavistahotels.com

Restaurant Supervisor

Εργοδότης: Santikos Collection 
Απασχόληση: από Ιούνιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Προϋποθέσεις: 
•Καλή γνώση αγγλικών και ιταλικών. Επιθυμητή η γνώση 
τρίτης ξένης γλώσσας 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας ως υπεύθυνος 
εστιατορίου σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από συνθήκες 
πίεσης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@santikoshotels.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Υπάλληλος Υποδοχής

Το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading Hotels of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν 
στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος τις υψηλότερες 
προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση του Υπαλλήλου Υποδοχής θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την ολοκληρωμένη συνερ-
γασία του μαζί μας αλλά και την προσφορά του στο έργο του.

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής ιδιωτικής ή κρατικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
Ελλάδος ή Εξωτερικού στην ζητηθείσα θέση 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ομιλία 
και γραφή 
•Ευχάριστη εμφάνιση και προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά Windows, Excel,  
Powerpoint, Internet skills 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης: 
•Γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία:  
•E-mail: kivotos@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες

Boutique ξενοδοχείο 5* στην Άνδρο επιθυμεί να προσλάβει:

Receptionist - Reservations
Key duties 
•Handling of the check in / checkout process 
•Cashier responsibilities 
•Concierge 
•Controlling reservations and rates  
Skills and qualifications 
•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of Greek and English language 
•Knowledge in hotel package software would be consid-
ered an asset 
•Communication skills  
Send your CVs to the following e-mail: cost-ioa@otenet.gr

Ξενοδοχείο στην Ίο επιθυμεί να προσλάβει:

Guest Relations

Απαραίτητα προσόντα: 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως guest relations 
manager 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη 
•Άριστη χρήση Η/Υ όσον αφορά Microsoft Office  
& internet skills 
•Γνώση ενός ξενοδοχειακού προγράμματος η παραπάνω 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άριστη ικανότητα  
επικοινωνίας καθημερινά με όλους τους πελάτες,  
με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση τους και την αποφυγή 
τυχόν προβλημάτων 
•Άριστη ικανότητα στη διαχείριση των δραστηριοτήτων 
του τμήματος υποδοχής 
•Συνεργασία με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου  
για την μεγιστοποίηση της πληρότητας, της ομαλότερης 
λειτουργίας και αύξησης εσόδων  
Προσφέρονται: 
•Εποχική απασχόληση με δυνατότητα επέκτασης 
•Ευχάριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cost-ioa@otenet.gr

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for a managed hotel in Santorini, professional 
for the position of:

Guest Relations Officer  
(Code GRO SANT)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience. Demonstrate a “service” attitude and anticipate 
guest needs.

Qualifications: 
•Degree in hospitality / tourism. 
•2-3 years minimum experience as guest relations officer 
in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of English is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language will 
be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer - oriented. 
•Excellent MS Office skills. 
•Excellent leadership. 
•Well groomed with strong communication and 
interpersonal skills. 
•Flexibility to respond to a variety of different work 
situations.  
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 to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για το 
τουριστικό - γραφείο της στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη 
για τη θέση:

Operαtion - Manager 
(κωδ. θέσης: TO_OM)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία με τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ανάλογη θέση σε τουριστικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στοιχειώδης  
γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel,Outlook). 
•Στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής διαχείρισης. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα  
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με άριστη ικανότη-
τα στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Ικανότητα στη διαχείριση παραπόνων/προβλημάτων.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές  
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά 
για ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα υποψήφιους για την 
κάλυψη θέσης:

Executive Housekeeper (EΗ/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη κατά 
προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προ-
σόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη 
φωτογραφία τους, αναγράφοντας τον κωδικό (EΗ/14) 
στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

Sani S.A. is currently seeking to recruit a professional 
for the position of:

Fitness Instructor

Job description: To offer personal trainings and 
implement fitness programs upon guest requests.  
Candidate profile: 
•Diploma of gymnastics academy 
•At least 5 years of experience as a fitness instructor 
•Excellent knowledge of English language 
•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration package 
and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent photo 
attached to the following address or e-mail: Maria Karafoulidou 
human resources and development department, Kassandra, 
Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. 
E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

The 5* Galaxy Hotel Iraklio in Heraklion Crete is inviting 
applicants for the position of:

Sales and Reservations Manager

To manage (create, implement, monitor) the hotel’s sales 
& reservation plan on a daily basis. To closely collaborate 
with the Hotel’s top management and actively take initiative 
and contribute to the hotel’s sales strategy and plan.

Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in city 
hotels will be considered an extra asset) 
•Proficiency in online & offline distribution systems  
& extranets (GDS, OTA/IDS, Wholesalers etc.) 
•Proficiency in online reservation & channel 
management systems (Webhotelier & RateTiger will be 
considered an extra asset) 
•Proficiency in Opera/Fidelio PMS & Micros POS 
•Competence in yield management / revenue 
maximization 
•Experience in working with travel agencies & tour 
operators (leisure, corporate and MICE) and ability  
to collaborate effectively 
•Experience in front office management 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) - 
additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills with 
ability to train and motivate 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport 
with the hotel’s clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and 
progress in one of the country’s leading city hotels 
•Degree in hospitality/tourism management/marketing/
sales 
•Valid driver’s license  
An attractive package is offered according  
to qualifications

For more information about the hotel visit: www.economouhotels.
com. Only relevant candidates with the above pre-requisites 
may apply (confidentiality guaranteed) at: hr@economouhotels.
com, GALAXY HOTEL IRAKLIO, 75 Dimokratias Av., 71306 
Heraklion Crete. T. +30 2810 238812. F. +30 2810 215161.

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο επιθυ-
μεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014:

Υπάλληλους Υποδοχής

Περιγραφή εργασίας: Συμμετέχει σ’ όλες τις διεργασίες της 
υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, εξυπηρετεί άμεσα και 
με προθυμία τους πελάτες, διαχειρίζεται τηλέφωνα και το 
ταμείο και συνεργάζεται - εξυπηρετεί συναδέλφους άλλων 
τμημάτων όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση  ξενοδοχειακού προγράμματος κατά προτίμηση 
PROTEL 
•Άριστη γνώση αγγλική και ρωσική γλώσσα 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη  
διεύθυνση 
•E-mail:hrd@iliomare.gr 
•Fax: 25930 72085

Reservations Agent French Speaking 
Reference Number: RV14-FR

Experience 
•Two or more years experience in comparable operation. 
 
Languages 
•English required 
•Language listed in Ad title is required 
•Additional languages are an advantage 
 
Training 
•Professional training is required 

Please send your CV with the reference code in the 
subject area to the following e-mail: humanresources@
elounda-sa.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής ανα-
ζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση των 
πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα. Τηλ: 6945 
413782. Aποστολή βιογραφικών στα e-mail: info@bar-b.
gr & frinitsakona@gmail.com

Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος της 
αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the World”, ζητά:

Αισθητικό
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος σχολής αισθητικής 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@otenet.gr, 
website: www.petasos.gr

Εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και μηχανη-
μάτων 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 πελα-
τών της εταιρείας, καθώς και των υποψήφιων πελατών 
στα προϊόντα της εταιρείας στον χώρο των ινστιτούτων 
αισθητικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών - ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Yψηλή εξειδίκευση στις θεραπείες σώματος και προ-
σώπου 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευ-
σης προϊόντων & θεραπειών 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
•Γνώση Η/Υ Ms Office  
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, διεύθυνση: DERMACON 
Δελφών 5 και Κηφησίας, Χαλάνδρι, 15233. Υπ’ όψιν Υπεύ-
θυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, website: www.dermacon.gr

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαριστής-τρια Καταστήματος (ημιαπασχόληση,  

ορισμένου χρόνου) στον Ασπρόπυργο

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. 
Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι 
πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε 
αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε 
με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Φροντίζετε για την καθαριότητα των 
χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, των 
κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον 
καθαρισμό του parking πελατών. Το ωράριο απασχόλησης 
είναι δύο ώρες την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα 
(συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο).

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Τι προσφέρουμε: Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες 
οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε να εν-
σωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Αμείβεστε με 
αξιόλογες αποδοχές και παροχές, με επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας 
ιστοσελίδας μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/
SID-38A43841-7F61AD9E/lidl_gr/hs.xsl/4193_39611.htm. 
Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του βιογρα-
φικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

H Auto Marin A.E. αναζητά:

Ασφαλιστικό Σύμβουλο
H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας αναζητά 
άμεσα για πρόσληψη ασφαλιστικού συμβούλου. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης,  
ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα ασφαλειών 

•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.gr. Για 
ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.automarin.gr. 
Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Βοηθός Λογιστή
H Human Resources Expertise, HRM consulting, coaching, training, αναζητεί Βοηθό Λογιστή, για δυναμική εμπορική 
εταιρία, που εδρεύει στον Πειραιά.

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι απόφοιτος ΤΕΙ λογιστικής με εμπειρία 2-5 έτη στη λογιστική, άριστα αγγλικά, προθυμία, 
ομαδική συνεργασία, τεχνική επάρκεια.

Αρμοδιότητες: Εξωτερικές εργασίες λογιστικής φύσεως π.χ. ΔΟΥ, τράπεζες, τελωνεία, εισαγωγές- εξαγωγές, ναυτιλιακά 
θέματα, επιμελητήρια, έκδοση πιστοποιητικών και απαλλακτικών ΦΠΑ, επιθεώρηση εργασίας κλπ. καταχωρήσεις γεν. 
λογιστικής, πληρωμές προμηθευτών, επικοινωνία με τράπεζες, πιστωτικός έλεγχος πελατών, τηλεφωνική επικοινωνία 
με πελάτες, χρήση λογιστικού software.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προγενέστερη εμπειρία επί των ανωτέρω καθώς και στην αποτελεσματικότητα του/της 
υποψηφίου στις συγκεκριμένες εργασίες.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο rec@hre.gr με κωδικό ΒΛΠ. Human Resources Ex-
pertise, HRM consulting, business and executive coaching, training, 90,  Kifisias Avenue, 151 25 Athens, Greece. Tel: 
+302108764831, +302108160255, website: www.hre.gr. “We take care of the people who take care of your business”.

Η Ε.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. εταιρία στο χώρο του εξοπλισμού και οργάνωσης γραφείου και καταστημάτων - πλη-
ροφορικής αποκλειστικός αντιπρόσωπος των: NEC - Τηλεφωνικά κέντρα (IP Τηλεφωνία - VOIP - κλπ.), DCR, 
ΕLCOM - Ταμειακά Συστήματα, Retail Solutions, OLIVETTI - Αριθμομηχανές και άλλων οίκων ζητά:

Νέο για Εξωτερικές & Εσωτερικές Εργασίες 

Η EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αναζητά:

Μαίες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ

Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση:  
info@euromedica-rhodes.gr.  
Τηλ. 22410-45015, fax. 22410-60002

Ο πελάτης μας εταιρία του λιανικού εμπορίου με λειτουργία καταστημάτων ιδιόκτητων όσο και franchising, επιθυμεί 
να προσλάβει έναν/μία: 

Διευθυντή Marketing
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής, θα πρέπει να μιλούν άριστα την 
ελληνική και την αγγλική και να διαθέτουν 10ετή εμπειρία στους τομείς που απαρτίζονται από τα καθήκοντα της θέσης, 
τα οποία είναι τα πιο κάτω:

Διαμορφώνει τη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας και καθορίζει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επί-
τευξη των εμπορικών στόχων. 

Διερευνά τις τάσεις στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων (μελέτες ανταγωνισμού), τις ανάγκες των καταναλω-
τών (έρευνες αγοράς), το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και με βάση την ανάλυση των πιο πάνω συμπερασμάτων 
υποβάλλει προτάσεις, προτείνει κατευθύνσεις για τη σωστή εμπορική πολιτική της εταιρίας. 

Σχεδιάζει τα νέα προϊόντα από κοινού με τα στελέχη της εμπορικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης πωλήσεων, έτσι 
ώστε να συμβάλλει στην εξασφάλιση της εμπορικής επιτυχίας των προϊόντων. Αναλαμβάνει παράλληλα και πραγμα-
τοποιεί το κατάλληλο follow up των προϊόντων (test marketing) προκειμένου να διαπιστώνει έγκαιρα τις αποκλίσεις 
και να εισηγείται τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες προς τον εμπορικό διευθυντή.

Αναλαμβάνει το λανσάρισμα των νέων προϊόντων της εταιρείας και πραγματοποιεί τις παρουσιάσεις στο δίκτυο 
πωλήσεων.

Συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρείες και δημιουργεί το κατάλληλο προωθητικό και υποστηρικτικό υλικό για την 
προώθηση των προϊόντων της εταιρίας. Επίσης, αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκθέσεων και ημερίδων πελατών, για 
ενημέρωση ειδικών ομάδων πελατών και για ενίσχυση του κύρους  της εταιρίας και προώθηση των προϊόντων της. 

Σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες direct marketing και telemarketing (τηλεφωνικό script, εκπαίδευση τηλεφωνητριών, 
φόρμες για ραντεβού κλπ)

Υποστηρίζει το δίκτυο πωλήσεων με below the line ενέργειες (επιστολές, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, αφίσες, ειδικές 
καταχωρήσεις, σχεδιασμό γραφείων)

Σχεδιάζει το υλικό για την εκπαίδευση των στελεχών των καταστημάτων και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει το δίκτυο 
πωλήσεων στον τρόπο αξιοποίησης του.

Εισηγείται και πραγματοποιεί συναντήσεις με μεγάλες εταιρίες με στόχο τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών για την 
αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρίας και ενίσχυση του κύρους της.

Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω link: http://www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/mrkmgr

Στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικές εργα-
σίες με προοπτικές εξέλιξης. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής σχολής ή απόφοιτος λυκείου  
με τεχνικές γνώσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής 
•Φιλότιμος, εργατικός, συνεργάσιμος,  

με διάθεση για δημιουργική εργασία. 
 
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@daskalakis.com.gr  
ή στο fax: 210-8843319,  
website: www.daskalakis.com.gr

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο ΑΕ, ένα από τα ανερχόμενα χυτήρια των Βαλκάνιων και της Ευρώπης, λειτουργώντας σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 και OHSAS 18000 στους τομείς σχεδίασης, μελέτης, χύτευσης 
και κατεργασίας χυτών εξαρτημάτων αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Κοστολόγησης - Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης 
•Επισκέψεις πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
•Κοστολόγηση χυτών προϊόντων, μηχανουργικών 
κατεργασιών και ολοκληρωμένων μηχανολογικών 
κατασκευών 
•Κοστολόγηση κραμάτων 
•Σχεδιασμός προϊόντων σε 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα 
για σκοπούς κοστολόγησης 
•Αποστολή οικονομικών προσφορών, διαπραγμάτευση 
με πελάτες και παραγγγελειοληψία 
•Στρατηγικές προσέγγισης νέων πελατών 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών πριν και μετά  
την πώληση 
•Σχεδίαση και ενημέρωση διαφημιστικής καμπάνιας 
(διαφημίσεις, οργάνωση συμμετοχής σε εκθέσεις κ.ά.) 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτη ΑΕΙ μηχανολόγων μηχανικών 
•Έως 35 ετών 
•Αρίστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων της 
Microsoft (Windows 97, Windows 2000, Windows XP) 

•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων του Microsoft 
Office (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα,  
παρουσιάσεις, internet) 
•Επιθυμητή γνώση στα τεχνικά πακέτα: Solidworks  
(3D design software) 
•Επιθυμητή γνώση ERP και CRM 
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα,  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: egnatia.foundry@egnatiafoundry.gr ή μέσω fax στον 
αριθμό: 23430 95645

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο 
Α.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.egnatiafoundry.
gr. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί:

Στέλεχος για Marketing και Πωλήσεις  
με Εμπειρία στην Αγορά της Αθήνας

•Ξένες γλώσσες και εμπειρία απαραίτητη.  Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@gmail.com

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες
•Με κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία και το ομαδικό πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και παροχών. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Περιοχές καταστημάτων: Καλλιθέα, Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά:

Έμπειρους Barista 
•Με γνώσεις cocktails

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@poseidonhotel.com.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ζητείται για στελέχωση εταιρίας. 
Πτυχίο marketing ή οικονομικής κατεύθυνσης, 
Αγγλικά, 2η ξένη γλώσσα-δίπλωμα οδήγησης, με 
2έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Ε-mail: info@
promosolution.net, τηλ: 210 9630630, 210 9621674, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

PLACE of work: Athens, Budapest, Sofia, Madrid, 
Prague. What you will do: Successful candidate 
will be responsible for the overall management of 
our Tutoring Academy centers. CVs: recruitment@
edunacademy.com.

MEDASSET, a marine conservation NGO, seeks a full 
time Director with experience in marine conservation, 
environmental protection & management, NGO 
management, and academic background in relevant 
fields. CVs: hr@medasset.org.

H ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ οργάνωση Medasset αναζητά 
Διευθυντή πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στην 
περιβαλλοντική προστασία kai διαχείριση, διοίκηση 
(management) ΜΚΟ και σπουδές σε αντίστοιχα αντικεί-
μενα (περιβάλλον, βιολογία, οικολογία, management). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@medasset.org.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στελέχη ζητούνται για κάλυψη τμημάτων 
συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται για κεντρώο πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, κωδ: 
ΣΤΕΛ-2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από Σχολές Ομορ-
φιάς: Άριστη γνώση Η/Υ, εμπειρία σε social media, 
internet marketing, άνεση επικοινωνίας, γνώση 
Αγγλικών. Γνώσεις γραφιστικής θα συνεκτιμηθούν. 
Πλήρης απασχόληση, ωράριο 13:00-21:00. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομο για Διοικητικό 
Στέλεχος και Γραμματεία Προέδρου. Άριστη εμφά-
νιση και επικοινωνία, Πτυχίο Οικονομικής Σχολής 
ΑΣΟΕ ή άλλης. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Εμπορικό 
Διευθυντή -τρια με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εφη-
μερίδες, site και απαραίτητη ατζέντα. Βιογραφικά 
στο e-mail: apostolidou@nkmediagroup.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά Γραμματεία με 
εμπειρία στις διαδικασίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, 
την συγγραφή προσφορών και την γραμματειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητο Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής. 
Βιογαρφικά στο e-mail: manager@genesisadv.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας, 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.ofp@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη 
ζητά άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη, που να 
γνωρίζει Βουλγαρικά - Ελληνικά (γραφή - ανά-
γνωση), καθώς και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

AB SOFORT werden deutschsprachige Mitarbeiter 
gesucht. Angenehme Burotatigkeit (Kundenbetreuung, 
Bestellannahme fur dir Firma Eismann.de). Gehalt 
ab 800€ aufwarts. Tel: 2312 209209.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ασφαλιστικό 
πρακτορείο για ανάπτυξη και προώθηση υπάρχοντος 
πελατολογίου. Με ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα και διάθεση για εργασία. Δεν κρί-
νεται απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: g.k@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται Υπάλληλοι για Κατα-
χώρηση - Επεξεργασία Δεδομένων, data entry. 
Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: dataentryposition2014@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για ναυτιλιακή εταιρία, με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 2 ετών σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: mkapnia@
bpco.gr, τηλ: 210 6850413.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για ασφαλιστικό 
πρακτορείο. Με ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομα-
δικό πνεύμα και διάθεση για εργασία. Δεν κρίνεται 
απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
adgety@yahoo.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατασκευαστική - μεσιτική 
εταιρία με άριστες γνώσεις Αγγλικών, Ρωσικών, 
PC, και άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@genecongreece.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο, Γραμ-
ματέας για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@carnivalkokoras.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου ζητείται για εισαγωγή - 
καταχώρηση στοιχείων σε Η/Υ. Άμεση πρόσληψη, 
επιθυμητή γνώση τυφλού συστήματος - δακτυλο-
γράφησης. Τηλ: 210 5199050.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο Βορείων Προαστίων ζητεί 
άμεσα άτομο για γραμματεία. Επιθυμητή γνώση αι-
μοληψιών. Fax: 210 2830026.

ΑΤΟΜΟ για γραμματειακή υποστήριξη - δημόσιες 
σχέσεις, ζητείται για το τμήμα διατροφής πολιτι-
στικού κέντρου στο δήμο Παλαιού Φαλήρου. Με 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 9827022, ώρες επικοινωνίας 
17:00-20:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, 
ζητούνται από ηλεκτρολογική εταιρία. Τηλ: 210 
9537708, ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για τη χειμερινή περίο-
δο. Απογευματινή απασχόληση από κέντρο ξένων 
γλωσσών σε προάστιο του Πειραιά. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower. Βιογραφικά στο 
e-mail: ptreha@hotmail.com, fax: 210 4324741.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ εμφανίσιμη με άριστη γνώση Αγγλικών 
ή δυνατόν μητρική γλώσσα και Η/Υ, ζητείται από 
εταιρία με εξαγωγική δραστηριότητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@megasolar.gr, τηλ: 210 3314904.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από εταιρία εμπορίας 
φαρμάκων, με άπταιστη γνώση Aγγλικών, Η/Υ και 
εμπειρία στην αρχειοθέτηση. Γνώση Αραβικών θα 
προσμετρηθεί. Περιοχή Κορωπίου Αττικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: pharmall@pharmall.gr, τηλ: 
210 6628142.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου, με γνώσεις Λογιστι-
κής και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: dailyfood@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα για Γραμματεία - Δη-
μόσιες Σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία, 
χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Executive Administrator από Φαρμακευτική. 
Η υποψήφια να είναι Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, να διαθέτει 
άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, 
αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, άριστη γνώση 
χρήση H/Y και Αγγλικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
E-mail: nflis@medevien.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ασφαλιστικό 
πρακτορείο για ανάπτυξη και προώθηση υπάρχοντος 
πελατολογίου. Με ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα και διάθεση για εργασία. Δεν κρί-
νεται απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: g.k.@yahoo.gr.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ με γνώση τυφλού συστήματος 
και χειρισμό Η/Υ για part time. Μισθός ικανοποιη-
τικός. Τηλ: 210 5231773.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για τη 
θέση της Γραμματείας, σε εταιρία στον Κεραμεικό, 
πλησίον μετρό. Μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 210 
3474477, ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για ρε-
σεψιόν και υποδοχή από εταιρία στον Κεραμεικό. 
Μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 210 3474477, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο ζητεί 2 άτομα για διοικητικό τμήμα 
και 2 Απόφοιτες νοσηλευτικής, μισθός 600€. Τηλ: 
210 8617959, 6980 608347.

EΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ενδιαφέρεται να προσλάβει 
Operations Assistant, Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνολογικής 
ή οικονομικής κατεύθυνσης, με 1 έτος εργασιακή 
εμπειρία, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες, ευχέρεια 
στην επικοινωνία και άριστη γνώση Η/Υ. Ε-mail: 
hr@ilink.gr.

ΖHTEITΑI Yπάλληλος Yποδοχής με καλή γνώ-
ση χρήσης Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη, για 4ωρη 
πρωινή απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΔΙΚΤΥΟ ιατρικών παροχών, προσφέρει 10 θέσεις 
σε υπαλλήλους ανεξαρτήτου ηλικίας-γνώσεων-
εμπειρίας, για τμήματα μηχανογράφησης, ρεσεψιόν, 
γραμματείας, εμπορικό. Σταθερός μισθός 1.080€, 
πρωινή-απογευματινή εργασία. Τηλ: 212 6872437.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί άμεσα 2 άτομα 
Γυμνασιακής ή Λυκειακής μόρφωσης για το τμήμα 
υποδοχής και αρχειοθέτησης, μόνιμη απασχόληση, 
πρωινό 6ωρο 09:00-15:00, σταθερός μισθός συν 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη έρευνας αγοράς ζητεί Συνεργάτες, 
Απόφοιτους Λυκείου. Γνώση Η/Υ, απασχόληση εντός 
γραφείου σχετική με διεξαγωγή συνεντεύξεων, πρω-
ινές/απογευματινές ώρες. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
ασφάλιση ΙΚΑ, όχι πωλήσεις. Τηλ: 210 7252453, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00, εσωτ. 245.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών σπιτιού, ζητεί εμφανίσιμες για 
γραμματειακή υποστήριξη, με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών, για τον εκθεσιακό της χώρο στην Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6438008, 6932 205640.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών, ζητεί νέα. Απαραίτητα προ-
σόντα Αγγλικά και χειρισμό Η/Υ. Περιοχή Ρέντης. 
Τηλ: 210 4819167, fax: 210 4228642.

ΒΟΗΘΟΙ Προϊσταμένου και Υπάλληλοι Γραφείου 
ζητά εταιρία για εργασία στα τμήματα γραμματεί-
ας, ενημέρωσης, καταχώρισης φωτογράφησης 
αυτοκινήτων, αεροσκαφών, σκαφών. Παρέχο-
νται ικανοποιητικές σταθερές αποδοχές, μεγάλη 
εξέλιξη, μόνιμη εργασία. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 8826640.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εταιρία τροφίμων για γραμ-
ματειακή υποστήριξη, για πρωινή, ολιγόωρη απα-
σχόληση. Περιοχή Πολύγωνο. Τηλ: 210 6438168.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για την υποστήριξη του 
τεχνικού τμήματος και του τηλεφωνικού κέντρου 
από μεγάλη εταιρία ανελκυστήρων, προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: service@stager.gr, 
τηλ: 210 9019957, ώρες επικοινωνίας 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να αναλάβει γραμματειακή 
υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής από εκπαι-
δευτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
attitudeconsulting.gr, κα Πολίτου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - Lifecoach ζητά άτομο, με Αγγλικά, 
χαρισματική, μορφωμένη, με ικανότητες δημοσίων 
σχέσεων και επικοινωνίας καθώς και ευπαρου-
σίαστη, ως Personal Assistant. Βιoγραφικά στο 
e-mail: fkdavid.info@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ιατρείου για απογευματινή μερι-
κή απασχόληση, απαραίτητη άριστη γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών και Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, 
επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: profpapachristoud@yahoo.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από εταιρία εμπορίας φαρ-
μάκων, με άπταιστη γνώση Aγγλικών, άπταιστη 
χρήση υπολογιστή και εμπειρία στην αρχειοθέτηση. 
Γνώση Αραβικών θα προσμετρηθεί. Περιοχή Κορω-
πίου Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: pharmall@
pharmall.gr, τηλ: 210 6628142.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ιατρικού κλάδου ζητεί 6 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας - εμπειρίας - γνώσεων, για 
διαχείριση τμήμα reception, γραμματείας, αρχείου 
τηλεφωνικού κέντρου, σταθερός μισθός, πρωί - 
απόγευμα. Τηλ: 212 6872428.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί για άμεση πρόσληψη, 
Τελειόφοιτες, Απόφοιτες παραϊατρικών επαγγελ-
μάτων, από ιατρικό όμιλο, για το τμήμα υποδοχής 
και ενημέρωσης. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί άμεσα 2 άτομα για το 
τμήμα ρεσεψιόν και ενημέρωσης σε πολιτισμικά 
θέματα. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφά-
λιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΤΟΜΑ με πολύ καλά Ελληνικά, με άνεση στην 
επικοινωνία ζητούνται άμεσα από ιατρικό ενημε-
ρωτικό όμιλο στο τμήμα υποδοχής. Mόνιμη εργασία, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΤΟΜΟ, με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
για απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για διεκπεραίωση παραγγελιών - προ-
μηθειών και εξαγωγών. Απαραίτητα Γερμανικά/
Αγγλικά, χρήση Η/Υ, 5ετή εμπειρία, ERP PLEXIS 
θα ληφθεί υπόψη. E-mail: logistirio@selected.gr, 
τηλ: 6937 202471.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά μια δίδα για τη θέση Ιδι-
αιτέρας Γραμματέως Διευθύνσεως. Άριστη εμφά-
νιση, ικανότητα στην επικοινωνία, χρήση Η/Υ και 
Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά μια δίδα για τη θέση Ιδιαιτέρας 
Γραμματέως Διευθύνσεως-Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, επικοινωνιακή, χρήση 
Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_Γ.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ αλυσίδα γνωστού ομίλου ζητεί και 
προσλαμβάνει άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου για 
5θήμερη μόνιμη τηλεφωνική απασχόληση. Ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό 4ωρη-5ωρη-8ωρη απα-
σχόληση. E-mail: vip.inter2014@gmail.com, τηλ: 
215 5304065.

ΝΕΑ με καλή εμφάνιση για εκμάθηση δουλειάς 
ζητείται από κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Μισθός ποσοστά. Τηλ: 
210 8983036, 6996 170000.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή ταχυμεταφορών ζητεί νέα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα 
χρήση Η/Υ και ρεσεψιόν. 5θήμερη εργασία, ωράριο 
09:00-17:00, πλήρη και μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
210 6725860, 210 6725861, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώσεις Λογιστικής, άριστη γνώση 
Η/Υ, ξένες γλώσσες. Απαραίτητα προϋπηρεσία επι-
θυμητή ζητείται από παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο 
στα Βριλήσσια. Τηλ: 210 6843166

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσιών ζητεί άτομο για Γραμματειακή 

Υποστήριξη, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: theo@aiantasgroup.com, 
τηλ: 210 4833731.

ΑΤΟΜΑ με Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ζητούνται από οικονο-
μικό όμιλο ως Υπάλληλοι Γραφείου. Απαραίτητα 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: karos_geo@
yahoo.com, τηλ: 6975 900431.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ όμιλος ζητεί άτομο, Λυκειακής μόρ-
φωσης, τουλάχιστον για κάλυψη άμεσα κενής θέσης 
ως Υπάλληλος Γραφείου στο τμήμα ενημέρωσης 
και καταγραφής πελατολογίου. Μισθός σταθερός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237663.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται εμφανίσιμη, ευδιάθετη 
για Υποδοχή. Μισθός ικανοποιητικός. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: tonia_sarlas@hotmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στον Ασπρόπυργο 
(Λ.ΝΑΤΟ) ζητά Γραμματέα Διοίκησης. Απαραίτητα 
προσόντα άριστη γνώση της Αγγλικής και Τουρκικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@diverse.gr.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητεί άτομο 
ως Υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης με γνώση 
Η/Υ, Αγγλικών και διετή εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: grammateiasxolis@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση τμήματος Online 
marketing. Άριστες γνώσεις social media, PPC 
δημιουργία - διαχείριση. Συμβουλευτικές υπηρε-
σίες, σχετικά με στόχους και πορεία μιας καμπά-
νιας. Παρακολούθηση online καμπάνιας, εξαγωγή 
συμπερασμάτων. E-mail: human@webfuture.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos beach hotel στην Πάργα 
αναζητά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με άριστη 
γνώση Αγγλικών, ικανότητα στην επικοινωνία 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
άτομα για ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατολογίου, 
μάρκετινγκ, πωλήσεις. Περιοχή Γαλάτσι, Πατήσια. 
Τηλ: 6943 950447.

ΣΧΟΛΕΣ Επαγγελμάτων Ομορφιάς (Καλλιθέα-Πει-
ραιάς) ζητούν Διοικητικό Στέλεχος ως Υπεύθυνη 
ενημέρωσης προγραμμάτων, με άριστη γνώση 
social media marketing, photoshop, απλή δημι-
ουργία μακέτας, διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας. 
Ωράριο 13:00-21:00. Άμεση Πρόσληψη. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

ΑΤΟΜΟ για γραμματειακή υποστήριξη - δημόσιες 
σχέσεις, ζητείται για το τμήμα διατροφής πολιτι-
στικού κέντρου στο δήμο Παλαιού Φαλήρου. Με 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 9827022, ώρες επικοινωνίας 
17:00-20:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα για Γραμματεία - Δη-
μόσιες Σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία, 
χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο καλλιτεχνικό 
χώρο ζητάει άτομα για τη στελέχωση του Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων, για την προώθηση του ηλεκτρο-
νικού περιοδικού. Παρέχονται εκπαίδευση-βασικός 
μισθός και υψηλά bonus. Διεύθυνση: Αθ.Διάκου 
36. Τηλ: 2310 866235.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχους -ες Management-
Marketing ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπει-
ρία, ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις 
management-marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα Παππά.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το τμήμα επικοινωνίας και marketing 
ζητείται από κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής, για πλήρη απασχόληση. 
Εμπειρία απαραίτητη, γνώση Αγγλικών. Άριστο 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μόνιμη ανεξάρτητη απασχόληση 
με πολυεθνική δικτυακού μάρκετινγκ, ανάπτυξη 
δικτύου καταναλωτών και αναζήτηση συνεργατών. 
Αυξανόμενες οικονομικές απολαβές με ποσοστά, 
δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6945 915312.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα καθημερινής εφημερίδας 
του Πειραιά ζητά Εξωτερικούς Πωλητές με εμπειρία 
στη διαφήμιση για Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό και 
Πειραιά. Μισθός 4ωρο, ΙΚΑ και μπόνους. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@koinoniki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπροσώποι για πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, κωδ: 
ΑΝΤ-2.

ΑΤΟΜΑ με ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια 
λόγου, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για τμήμα 
διαφήμισης (όχι telemarketing), πρωινή 5θήμερη 
απασχόληση, μισθός 752€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604384.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομο για τμήμα marketing. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ και αξιόλογη προϋπηρεσία, 

σοβαρή, εργατική, υπεύθυνη, μόνιμη απασχόληση, 
μισθός αναλόγων προσόντων. Fax: 210 8024267, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-16:00.

ΔΗΣΟΜΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί άτομο 
για Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. E-mail 
με πρόσφατη φωτογραφία: info@ellinikesekdoseis.
gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΔΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εταιρία δικτυακού 
μάρκετινγκ. Μοναδικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας 
χωρίς ανταγωνισμό. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
εξαιρετικό πλάνο αμοιβών και απεριόριστη ανάπτυξη. 
Τηλ: 6932 530925, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του τουρισμού ζητεί άτομα για 
διαφήμισή της. Βιογραφικά στο e-mail: grafeiosofia@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ χάρτου ζητεί άτομο με απαραίτητα Πτυχίο 
ΤΕΙ τμήματος εμπορίας - διαφήμισης, γνώσεις Αγ-
γλικής - Η/Υ, βασικές γνώσεις Λογιστικής, δίπλωμα 
οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις. E-mail: hr@vekapaper.gr, fax: 210 8142926.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με προϋπηρεσία σε Γ΄ κατηγορίας 
βιβλία ζητείται από λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στα e-mail: mfioranti@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών προϊόντων ζητεί Υπεύθυνη Τιμο-
λόγησης. Άριστη γνώση του προγράμματος Softone 
και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 
προσόν. Πτυχίο ΑΕΙ, Αγγλικά και Η/Υ απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@violak.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται από φοροελε-
γκτική εταιρία στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: 
ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με ειδίκευση σε εργατικά ασφα-
λιστικά θέματα ζητείται από φοροελεγκτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 
6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος από φοροελεγκτική εταιρία. 
Απαραίτητες οι γνώσεις λογιστικής, Ms-Office, Erp 
Softone. Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL, Oracle 
και γνώσεις προγραμματισμού (Scripting). E-mail: 
mifosoft@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οι-
κονομικής Κατεύθυνσης με τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Άριστη γνώση 
office. Η γνώση προγράμματος Soft-one θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν. E-mail: accounting@joplifts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με εμπειρία στις Α.Ε. από κατα-
σκευαστική εταιρία στη Κομοτηνή. Τηλ: 6944 684126.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ή Λoγίστρια ζητείται, από εν λειτουρ-
γία λογιστικό γραφείο, ικανός-ή να συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Μπορείς να προσφέρεις 
στην ανάπτυξη του πελατολογίου, σε κεφάλαιο ή σε 
διαφήμιση/προώθηση; E-mail: narkissos.taxis@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου - Αποθήκης ειδών super 
market ζητείται στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς, για 
αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια. Προϋπηρεσία 5ετή, 
συστάσεις μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη για ερ-
γασία. Τηλ: 6974 029999.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στο Πέραμα για πρακτική άσκηση, κατά προτίμηση 
Πέραμα και γύρω περιοχές. Τηλ: 6972 322277.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ λογιστών - φορολογικών Συμβούλων 
στο Κολωνάκι, ζητείται Λογιστής με τουλάχιστον 
πενταετή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Άριστη 
γνώση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ΚΦΑΣ, 
ΚΦΕ, ΦΠΑ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Ε-mail: 
cvs.accoun1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
η άριστη γνώση προγράμματος Soft-1 και Excel. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@joplifts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για μερική απασχόλη-
ση. Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Σχολής με 
εμπειρία στη μισθοδοσία, τήρηση βιβλίων Β’και 
Γ’κατηγορίας. Γνώστης των προγραμμάτων της 
Data Communication. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkarras@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε Γ’ 
κατηγορίας βιβλία. Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής 
Σχολής. Απαραίτητη γνώση προγράμματος Soft-One. 
Άριστη γνώση εφαρμογών Office, υπολογισμού φόρων. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@joplifts.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Λογιστή - Φοροτεχνικό Συνεργάτη με τουλάχιστον 
5ετή εμπειρία σε απλογραφικά βιβλία, φορολο-
γικές δηλώσεις και Ε9. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr, με την ένδειξη απλο-
γραφικά βιβλία και δηλώσεις.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από Α.Ε.. Απαραίτητα 
προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
βιβλία Γ’ κατηγορίας και πολύ καλή γνώση του 

συνέχεια στη σελ. 22

The 5* Galaxy Hotel Iraklio in Heraklion Crete is inviting applicants for the position of:

Sales Executive (Rooms and Banquets)
•To manage, maintain and build on hotel’s existing 
customer base (individual guests esp. corporate, 
companies, organizations and travel agents). 
•To scout for new business (rooms and events/
banquets). 
•To conduct active sales calls including visits to 
existing and potential customers. 
•To constantly monitor the hotel’s rooms and 
banquets business and take necessary action in order 
to maintain and increase revenue. 
•To manage (create, implement, monitor) the hotel’s 
sales plan on a daily basis. 
•To closely collaborate with the hotel’s top 
management and actively take initiative and 
contribute to the hotel’s sales strategy and plan.  
Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in 
city hotels will be considered an extra asset) 
•Experience in working with companies, 
organizations, travel agencies & tour operators 
(leisure, corporate and MICE) and ability to 
collaborate effectively 

•An existing personal customer database / portfolio 
will be considered and extra asset 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) 
– additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport 
with the Hotel’s existing and potential clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and 
progress in one of the country’s leading city hotels 
•A degree in sales and/or tourism would be desirable 
•Valid driver’s license

For more information about the hotel visit: www.
economouhotels.com. Only relevant candidates with the 
above pre-requisites may apply (confidentiality guaranteed) 
at: hr@economouhotels.com, GALAXY HOTEL IRAKLIO, 
75 Dimokratias Av., 71306 Heraklion Crete. T. +30 2810 
238812. F. +30 2810 215161

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 
με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα στο εμπορικό 
κέντρο Smart Park:

Πωλητές/τριες
•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της τεχνο-
λογίας; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην 
εξυπηρέτηση των πελατών;  
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη  
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.  
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προ-
σφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις - χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, 
ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η 

εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό 
μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα 
και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το 
Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του με-
ριδίου 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 ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 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 Όμιλος εφαρμόζει μια 
πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώληση 
και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 
1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 
χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. 
Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα 
καταστήματα του Ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογρα-
φικό τους μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Πεπειραμένοι Σύμβουλοι Διαφήμισης 
(Προσωπικών Πωλήσεων)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη (up selling, cross selling) 
υπάρχοντος πελατολογίου. 
•Ανεύρεση νέων πελατών-ανάπτυξη νέων αγορών 
(αφιερώματα). 
•Ενημέρωση πελατών για τα νέα προϊόντα της εταιρίας. 
•After-sales service. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα πωλήσεων 
(πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή internet marketing). 
•Επαγγελματική εμφάνιση. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ(MS office,internet)  
& social media. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  

και διαπραγμάτευσης. 
•Εστίαση & επιμονή στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων. 
•Γνώση της αγοράς μαζικής εστίασης (κυρίως)  
σε Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό - bonus. 
•Κινητό τηλέφωνο. 
•Lap-top. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gm@citymagazine.gr

Credit - Receivables Manager
Supervisor: CFO

Summary: Credit- receivables manager is responsible for the proper observation of credit policy limits, control reliability 
of customers to whom credit is provided and the timely recovery of debt balances according to the corresponding 
procedures, based in Ioannina.

Main duties: 
•Examines and gets information regarding the reliable finance situation Of the customers. 
•Checks observance of credit limits for each outgoing order. 
•Monitors the orders’ payment timelines. 
•Prepares weekly reports on the credit days for all customers. 
•He is responsible for company’s clerks’ function. 
•Liaises with customers to ensure trading balances are agreed and confirmed 
•Based on the company’s credit and commercial policy, issues credit invoices to customers according to the set 
timeframe 
•Coordinates recovery actions through third channels (judicial or recovery company) 
•Issues credit invoices when required by company’s credit policy.  
Qualifications: 
•At least 5 years of previous experience in credit control, preferably in fast moving consumer goods 
•Experience in transactions with S/M (large key accounts) accounting departments regarding accounts balances 
agreement. 
•University degree in finance 
•Knowledge of English language  
Salary: 
•Competitive salary with bonus and executives’ insurance coverage.  
Send your CVs to the following e-mail: hr@dodoni.eu

Entry Level Staff  (Ref. ELS250414)
We are a leading company in the IT sector in Greece.

With our technology and our sectoral expertise, we are serving large and medium organizations.   Our clients are large 
corporations, financial institutions, telecom companies, utilities & governmental organizations and multinational 
companies. We have offices in Greece, Israel, and clients in 20 countries mainly in Europe.

We are recruiting to add new members to our team for a starting position in our administration department which 
among other contains the following departments:

•Credit, 
•Accounting - supporting functions (treasury, payments, costing)

This is a unique opportunity to work for a dynamic company that offers excellent working conditions and  international 
career opportunities and work close to the company’s top management.

Please follow the link to the detailed job description: JOBDES Trainee Administration Department-credit/
accounting

Please follow the link to the targets and tasks for the first year: https://docs.google.com/document/
d/1MVSgRmz_YYhPabVAg82VGmP-9uL14hk276c0pMHuWPE/edit#heading=h.8zz4orf6yjcs

Please follow the link for a description of the benefits: https://docs.google.com/a/ideal.gr/document/d/1bAW_
QmOB1UXJ_F5fuUykKZ-UyyOmDeXon0LDTXdOf5U/edit?pli=1 

If you would like to be part of our team, please read a brief about our recruiting process: https://docs.google.
com/a/ideal.gr/document/d/1TRvqx5auQDmA8fAglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/edit?pli=1 
and start the process by filling the online application form: https://docs.google.com/a/ideal.gr/spreadsheet/
viewform?usp=drive_web&formkey=dGxpa3VMLXZnOU8yQ242SDZRdTJvdlE6MA#gid=0 

ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ: Βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας (έδρα Κορωπί) για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου ζητείται:

Aπόφοιτος Τ.Ε.Ι Tεχνικής Kατεύθυνσης
•Κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Εργασία σε βάρδιες.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΠΕ, στο fax: 210 
6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H διαφημιστική εταιρία  grafima ζητάει για τη στελέχωση του δημιουργικού τμήματος της:

Γραφίστα/στρια
Με αντικείμενο τη δημιουργία λογοτύπων και εταιρικής ταυτότητας, καταχωρήσεις σε περιοδικά, φυλλάδια, επε-
ξεργασία φωτογραφίας, καταλόγους, πολυσέλιδα έντυπα και κάθε είδους διαφημιστικών ενεργειών καθώς και την 
επιμέλεια αυτών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις Photoshop, Illustrator, Indesign & τυπογραφικών εργασιών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) ετών στη διαφήμιση με ευχέρεια στη δημιουργία concept 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια (deadlines) 
•Απαραίτητη η παρουσίαση portfolio με ολοκληρωμένες εργασίες 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο grafima@otenet.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7251600 -608.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Office (ιδιαίτερα XL). Βασικός μισθός. E-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: FIN0614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από βιομηχανική - εμπο-
ρική εταιρία. Περιοχή Ασπρόπυργος. Βιογραφικά 
στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματείας με προϋπηρε-
σία λογιστήριο, άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια 
επικοινωνίας για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@arnos.co.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Απόφοιτο ΤΕΙ Λογιστικής 
για δύο φορές το μήνα. Με ένα χρόνο προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 2710751.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Βοηθό 
Λογιστή. Απαραίτητη η γνώση καταχωρήσεων Γ’ 
κατηγορίας βιβλίων-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@san.forthnet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Λογιστή-τρια. Προσόντα: 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, 8ετή εμπειρία σε λογιστήριο ΑΕ, 
γνώση ΦΠΑ, κλεισίματος ισολογισμού-τιμολόγηση-
υποχρεώσεις προσωπικού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ. Γνώση 
προγράμματος Atlantis θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗ ή Βοηθό Λογιστή, ζητεί μεγάλη εκδοτική 
ΑΕ. Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
Προσόν το δικαίωμα υπογραφής. Πολύ καλές συν-
θήκες εργασίας - αμοιβής. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Οικονομικής 
Σχολής για θέση Βοηθού Λογιστή με εμπειρία έως 
2 έτη σε λογιστικά ανώνυμων εταιριών. Άριστη 
εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
editor.karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής με δικαίωμα υπογρα-
φής ισολογισμών για Α.Ε. από το ξενοδοχείο four 
seasons στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fourseasons.gr, τηλ: 23920 71591.

Η ΧΟΤΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου Κρήτης, ζητεί Βοηθό Λογιστή με προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.gr.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ζητείται από εταιρία ανακύκλωσης. 
Απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία στη λογιστική, τήρηση 
βιβλίων Α’ κατηγορίας, καλή γνώση Αγγλικής και 
Η/Υ. Κατά προτίμηση από Δυτικές Συνοικίες. E-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ:.6041.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Οικονομικής Σχολής (ΤΕΙ/ΑΕΙ) ζητείται 
από φοροελεγκτική εταιρία στο Γέρακα με ειδίκευση 
σε θέματα δικαίου των εταιριών. Βιογραφικά στο 
e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς και άτομα 
με εμπειρίες στις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 
και επενδύσεις κεφαλαίων, για στελέχωση μονάδας 
εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσεων. Άμεση 
πρόσληψη και Μεταπτυχιακό. E-mail: tsakiris1958@
gmail.com, κα Τσακίρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομο-
λόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και επενδύσεις κεφαλαίων, για στελέχωση 
μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσεων. 
E-mail: tsakirisp@ath.forthnet.gr, Kα Τσακίρη.

ΖHTOYNTAI νέοι-ες για συγκρότηση ομάδας συνερ-
γατών με έδρα Λάρισα. Πολύ ικανοποιητικές αμοιβές 
και μπόνους. Καλές προοπτικές εξέλιξης. Συνεργασία 
με κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο. (Διοικητικές-Οι-
κονομικές Σπουδές, επικοινωνιακή-ευχέρεια θα 
συνεκτιμηθούν). E-mail: kostas_gandis@ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Πτυχιούχοι Οικονομικών 
Σχολών ή Λυκείου από νέο γραφείο ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: asfalies.giachnakis@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο με έδρα το Χαλάνδρι, ζη-
τούνται Συνεργάτες για το λεκανοπέδιο Αττικής αλλά 
και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τηλ: 6973 410886, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, καθημερινά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορηγοί για πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@neagrammh.gr, τηλ: 6974 89696.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο Financial Planning σε: Επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: Πτυχιού-
χες-χοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, 
με προϋπηρεσία. Ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική, 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Mpimpas Group Investing αναπτύσσει 
το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασιών σε Ελλάδα, 
Κύπρο και αναζητά Εμπορικούς Αντιπροσώπους. 
Επικοινωνήστε για να σας εντάξουμε στο Πανελ-
λαδικό Δίκτυο Συνεργασιών. Τηλ: 210 6033934.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό ζητά άτομα 4ωρης απογευμα-
τινής απασχόλησης για προώθηση ασφαλιστικών 

προϊόντων. Σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες και Ασφαλιστικοί Σύμ-
βουλοι από μεγάλο ασφαλιστικό πρακτορείο. Ικα-
νοποιητικές αποδοχές, καλό περιβάλλον, άριστες 
προοπτικές. Ασφάλειες Μαριδάκι. Βιογραφικά στο 
e-mail: asfaliesmaridaki@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός Δικτύων με πολύ καλή 
γνώση τεχνολογιών VoIP και Wireless, καθώς και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο email: 
info@allwan.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πληρο-
φοριακών συστημάτων, αναζητά Junior Identity 
and Access Management consultant. Απαραίτητες 
γνώσεις Java/C, Unix, Αγγλικά. Πλήρους απασχόλη-
σης. Βιογραφικά στο e-mail: info@sunrisetech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
τεχνολογιών VoIP, Wireless και Video Conference 
καθώς και άριστη γνώση Αγγλικών για μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@allwan.gr.

ΖHEITAI Tεχνικός Η/Υ με γνώσεις δικτύων. Bιο-
γραφικά στο e-mail: sales@neda.com.gr.

SAP-Key-User QM for a leading supplier of 
electronic components. Commercial/technical 
education. Experience in Quality Management. 
Knowledge in SAP-CAQ systems. Good English 
and German. 48.000E/year gross. CVs in English, 
photo, skype: silver.lining37@yahoo.com, tel: 
2311 242026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Μηχανικός Η/Υ από εταιρία 
πληροφορικής που να μιλάει καλά Ρώσικα και να 
είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
της πληροφορικής. Τηλ: 6972 169656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για service κινητών, smartphones, 
tablet, Hardware ή Software, όλων των επωνύμων 
και μη κατασκευαστών για πλήρη απασχόληση 
από αλυσίδα καταστημάτων στη Γλυφάδα. E-mail: 
info@eye-phone.gr, τηλ: 210 9680353.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινω-
νιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με γνώσεις 
τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία στο Net 
framework, Visual Studio και SQL Server. Παρέ-
χονται άριστες συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση 
και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε δυναμι-
κά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer, 
Web Services, Web Sockets, Hibernate, Nodejs, 
Backbone, Postgresql, Css3, αμοιβή 2.000€ συ-
ζητήσιμη. Περιοχή Μέγαρο Μουσικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@betiator.com, τηλ: 210 7238600.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει. Υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

COMPUTER Science degree, experience in 
development: PHP, HTML5, Javascript, Java. Also 
Xcode,C-objective an asset. Excellent English. 
Willing to learn and grow. CVs: amichaelidou@
mdata.gr, code: TECHJUNE14.

MAC User ζητά Mac Expert για tutorials σε 
maverics, yoshemist. Βιογραφικά στο e-mail: 
nsiropoulou@mac.com, κα Νίκη.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /η τμημάτων πληροφορικής (ΙΕΚ, 
ΤΕΙ, ΑΕΙ) για διαχείριση του e-shop συσκευαστικής 
εταιρίας Α.Ε. ζητείται στη Σίνδο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@apikyan.com, τηλ: 2310 570100.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SEO με προϋπηρεσία στο χώρο ζητείται 
από κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. 
Άριστο πακέτο αποδοχών, εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer, 
web services, web sockets, hibernate, nodejs, 
backbone, postgresql, css3, αμοιβή 1.500€ συ-
ζητήσιμη. Περιοχή Μέγαρο Μουσικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@betiator.com, τηλ: 210 7238600.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονική 
και αποκλειστική συνεργασία με την SingularLogic 
ζητά Προγραμματιστή με καλή γνώση ανάπτυξης 
εφαρμογών σε περιβάλλον .ΝΕΤ,C#. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mixanografiki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις net καθώς 
και του προγράμματος Εbs της Entersoft. Βιογραφικά 
στο e-mail: it@euromat.gr, τηλ: 210 9573900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Web Developer με εμπειρία 
σε CMS WordPress. Καλή γνώση HTML5/CSS3/
jQuery /AJAX και PHP. Εμπειρία WordPress για 
δημιουργία/επεξεργασία θεμάτων. Βασική χρήση 
Photoshop/Illustrator. Γνώσεις SEO. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@workshop.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές λογισμικού για 
εργασία σε εταιρία στην Αγγλία, εμπειρία, γνώσεις sql 
και java. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Junior Developer 
σε τεχνολογίες ASP. NET, VB. NET, SQL Server. 
Βιογραφικά στο e- mail: totalware@outlook.com. 
Κωδ: DEV10.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Προγραμματιστή με 
εμπειρία σε τεχνολογίες ASP. NET, VB. NET, SQL 
Server. Βιογραφικά στο e- mail: totalware@outlook.
com. Κωδ: DEV14.

ΖHTEITAI Web Developer για συνεργασία σε νέο 
project. Απαραίτητα προσόντα/γνώσεις: Java SQL 
JQuery CSS ASP.NET C++ PHP AJAX. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία! E-mail: d.kouskousis@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ PHP ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής για ανάπτυξη web εφαρμογών. 
Απαραίτητες γνώσεις php, mysql, jQuery. Επιθυ-
μητή η χρήση php MVC frameworks. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@invoke.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web Design, με εκπαι-
δευτική εμπειρία και γνώση των Dreamweaver, 
html css, Flash, Joomla, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο για part time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται για ολιγόωρη εβδομαδιαία 
συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Βογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.gr, τηλ: 
6934 230323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για Photoshop, Corel, Illustrator 
και Publisher από φροντιστήριο στη Βάρη. Μαθήματα 
Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
soeasy-vari.com, τηλ: 210 8995184.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστρια ως Εξω-
τερικό Συνεργάτη. Επιθυμητά δείγματα δουλειάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα πα-
ραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συνεχές, 
5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. Στέφανος. 
Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@nikolisgroup.
com, fax: 210 8140703.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχεδίου και 
ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς από εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Γραφίστας ζητείται για να αναλάβει τη 
διαχείριση του e-commerce τμήματος της εταιρίας. 
Γνώσεις web-development και social-media θα 
προσμετρηθούν θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@toptrends.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj για cafe bar στην Ηλιούπολη. Τηλ: 
6977 327275.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Κλασσικού Χορού ζητείται για μαθήματα 
μπαλέτου κατ’ οίκον, σε ενήλικη με εμπειρία 4ετών 
μπαλέτου/λίγο πουέντ. Σοβαρή/υπεύθυνη/με καλή 
τεχνική/γνώση κλασικού χορού. Περιοχή Καλλιθέα. 
Ανάγκη άμεσης/μακροχρόνιας συνεργασίας. 5€/ώρα 
ή 7€/1,5ώρα. E-mail: geministar@windowslive.
com, τηλ: 6936 932107.

ΑΠΟ NIKOLIDAKIS Group ζητείται Customer Service 
- Σχεδιαστής. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε έπιπλα κουζίνας 
ή contract, άριστη γνώση περιβάλλοντος Windows, 
Office, γνώση σχεδιαστικού προγράμματος και γνώση 
Αγγλικών. E-mail: hr@nikolidakisgroup.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσων ενημέρωσης ζητεί Art Director, 
με αποδεδειγμένη δημιουργική ικανότητα και εμπει-
ρία σε εφημερίδες και περιοδικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής 
αντικειμένων ζητείται Γραφίστας - Σχεδιαστής με 
γνώσεις σε 3D modelling, Photoshop, Autocad, Corel. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myglassstudio.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για ημιαπασχόληση από κατάστημα 
κουρτινών στο Παλαιό Φάληρο για ραφή κουρτινών, 
καλυμμάτων, ρόμαν, μαξιλαριών. Βιογραφικά στο 
e-mail: patrohots@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Σχεδιαστής/τρια ενδυμάτων και 
μακέτας (τυπώματα) με άριστη γνώση του Corel 
για εταιρία παιδικών ενδυμάτων στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: zoi@gang.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 10 κυρίες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία και Ιρλανδία. Άμεση πρό-
σληψη, μέτριο επίπεδο Αγγλικών. E-mail: info@
spn-consultants.com.

GALLERY αναζητά άτομο με γνώσεις στην ιστορία 
της τέχνης (κυρίως ζωγραφικής) με προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, ευχέρεια ομιλίας-επικοινωνίας 
στα Αγγλικά, χρήση Η/Υ. Δυνατότητα ολιγοήμερης 
παραμονής εκτός Αθήνας. E-mail: gian_xa@otenet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για δι-
αχείριση, ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. 
Εργασία εσωτερική (και να είναι κάτοχος laptop) 

ή από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εκδοτική επιχείρηση 
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ: 210 2138019.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Μοδίστρες για εργασία στην Αγγλία, 
ανάλογα την εμπειρία, καλά Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη, με γνώσεις πατρόν, ζητείται 
από οίκο μόδας για βραδινά φορέματα και νυφικά, 
καθώς και παραγγελίες. Τηλ: 210 8231703, 6971 
551420.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. Τηλ: 
6943 950447.

H MEGA Card με ηγετική θέση στην προώθηση 
των προϊόντων υγείας και διατροφής επιθυμεί να 
προσλάβει Υπαλλήλους για εξυπηρέτηση πελατών 
για τη διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πε-
λατολογίου. E-mail: cv@megacard.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ CCS ζητά Τηλεφωνήτριες /ες. Τμήμα 
πωλήσεων και προώθηση. Απαραίτητη γνώση Γερ-
μανικής γλώσσας. Πλήρης ή μερική αποσχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ccs.stratis@gmail.com, τηλ: 
2651 551382.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με βασικό 
μισθό με εμπειρία στη τηλεφωνική απασχόληση, 
επιπλέον παροχές ασφάλιση και bonus προοπτικές 
εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ άνω Πατησίων, μισθός 
700€. Τηλ: 6949752671.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τηλεφωνικών πωλήσεων 4ωρης-
6ωρης απασχόλησης, ζητούνται για τους κλάδους 
Υγείας & Ενέργειας. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Παρέχονται μισθός, πλήρης 
ασφάλιση και υψηλά bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΜΠΕΙΡΗ στις τηλεφωνικές πωλήσεις ζητείται 
για απογευματινή εργασία. Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Τηλ: 210 6096939.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από το δερματολογικό 
κέντρο Athens City Med στον Πύργο Αθηνών. Τηλ: 
210 7774737.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία σταθερής και κινη-
τής τηλεφωνίας για εσωτερική μόνιμη εργασία, 
με σταθερό ημερομίσθιο ανεξαρτήτου παραγωγής. 
Τηλ: 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται για τηλε-
φωνική ενημέρωση διαφήμισης, για τηλεοπτική 
εκπομπή από το χώρο τους. Τηλ: 6946 498224, 
6947 308797.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για μόνιμη 5θήμερη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία, για ενημέρωση 
πελατών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Στα-
θερός μισθός μέσω τραπέζης συν ασφάλιση. Τηλ: 
211 6001799.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία αναζητά για τη στελέ-
χωση του τμήματος εξυπηρέτησης και ενημέρωσης 
πελατών της, νέους -ες με επικοινωνιακή ευχέρεια, 
καλή γνώση Η/Υ και Aγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Απασχόληση 5ωρη/5θήμερη. E-mail: 
nflis@medevien.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από γραφείο σταθερής 
τηλεφωνίας για θέση γραφείου. Βασικός μισθός 
400€, 4ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματινή, 
ΙΚΑ, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 213 0226117.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί 2 άτομα για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Αμοιβή 500€, άμεση πρό-
σληψη, εξέλιξη. Τηλ: 210 8617959, 6988 0608347.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει άτομα για ενημέρωση πε-
λατολογίου σε κάρτα υγείας (n.h.s). Μόνιμη εργασία, 
βασικός μισθός, ασφάλιση, μπόνους, προοπτική 
εξέλιξης. Πλησίον ΗΑΣΑΠ Άνω Πατησίων, μισθός 
750€. Τηλ: 6949 752671.

ΕΤΑΙΡΙΑ προβολής και επικοινωνίας στο κέντρο 
της Αθήνας ζητά άτομα με ευχέρεια λόγου, για την 
στελέχωση του τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων 
και προώθησης προϊόντων, μισθός και μπόνους. 
Τηλ: 210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 νέες για κάλυψη δια-
φόρων τμημάτων νέου υποκαταστήματος. Αμοιβή 
500€, εξέλιξη. Τηλ: 210 8617959, 6980 608347.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη εμπορική ζητεί άμεσα 2 νέες για 
τμήμα marketing - ενημέρωσης πελατών. Προϋπη-
ρεσία όχι απαραίτητη, μόνιμη πρωινή 6ωρη εργασία, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εμπορική στην Αθήνα ζητεί άμεσα 
2 άτομα, για το νεοσύστατο τμήμα υποδοχής και 
ενημέρωσης πελατών. Άμεση πρόσληψη, μόνιμη 
απασχόληση, σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι Ομάδας για τηλεφωνική απασχόληση. 
Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, μισθός 700€. Τηλ: 
6949 752671.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ εταιρία ζητεί άτομα για 4ωρη 
απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών και αύξηση πελατολογίου. 
Παρέχεται βασικός μισθός, πλήρης ασφάλιση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: f.androulidaki@attika-ktiria.
gr, τηλ: 210 4539619.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση για ενημέρωση σε προγράμματα 
υπηρεσιών υγείας. Άριστες συνθήκες εργασίας, 
σταθερός μισθός και ασφάλιση, μισθός 750€. Τηλ: 
6906 486700.

ΑΤΟΜΑ 10 ζητούνται με εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση, για πρωινό ή απογευματινό τμήμα από 
όμιλο επιχειρήσεων. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
μπόνους, μισθός 750€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί 10 άτομα για μερική απα-
σχόληση με εμπειρία στη τηλεφωνική επικοινωνία. Η 
εταιρία παρέχει βασικό μισθό και ασφάλιση, άριστες 
συνθήκες εργασίας, μισθός 750€. Τηλ: 6939 001370.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ιατρικού κλάδου ζητεί 6 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας - εμπειρίας - γνώσεων, για 
διαχείριση τμήμα reception, γραμματείας, αρχείου 
τηλεφωνικού κέντρου, σταθερός μισθός, πρωί - 
απόγευμα. Τηλ: 212 6872428.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα για τη στελέχωση τη-
λεφωνικού κέντρου προκειμένου να προωθούν 
προϊόν. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@omnio.gr, τηλ: 23103 90004.

ΝΕΟΙ /ες για ημιαπασχόληση. Ευέλικτο ωράριο. 
Εργασία γραφείου. Τηλ: 6972 449116.

ΝΕΟΣ/α ζητούνται για στελέχωση call center στην 
Αθήνα. Αρμοδιότητες: Προώθηση προγραμμάτων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Παροχές: Σταθερός 
μισθός/ευέλικτα ωράρια 4-5-8 ώρες, bonus, ασφά-
λεια, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον εργασίας. 
E-mail: callcenter@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη οργανωτικών 
τμημάτων. Eλεύθερο ωράριο, από το χώρο τους, 
όχι ντίλερ-πλασιέ. Ανεξάρτητη συνεργασία, ημι-
απασχόληση, έως 1500€, δυνατότητα καριέρας. 
Πανελλαδικά. E-mail: amesaatoma@gmail.com, 
τηλ: 210 8012135, 6993 249856.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη εταιρία για τη-
λεφωνική προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων 
4ωρη απογευματινή απασχόληση (πλησίον μετρό 
Πανόρμου). Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.
gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη εταιρία για τηλεφω-
νικές πωλήσεις 4ωρης πρωινής - απογευματινής 
απασχόλησης (πλησίον μετρό Πανόρμου). E-mail: 
hr@hellassolar.gr.

CALL Center ζητά νέους /ες για στελέχωση της 
καλοκαιρινής καμπάνιας. Παροχές: Σταθερός μισθός, 
ασφάλεια, bonus, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
εργασίας και εκπαίδευση. Βιογραφικά έως 16/6 
στο e-mail: callcenter@in.gr.

TEAM leader ζητείται από εταιρία στην Αθήνα. Πα-
ρέχεται σταθερή αμοιβή 850€/μήνα, bonus ομάδας 
και ασφάλεια. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον χώρο 
των πωλήσεων και στην διοίκηση προσωπικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.

ΑΤΟΜΑ 3 για ημιαπασχόληση από εμπορική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 άτομα για πλήρη απασχόληση, 
όχι πλασιέ-ντίλερ. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για ημιαπασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Τηλεφωνητές-τριες από μεγάλη 
εταιρία για τηλεφωνική πώληση σταθερής τηλε-
φωνίας. Σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ εταιρία (κοντά στο κρατικό Νίκαιας) 
προσλαμβάνει άμεσα Υπάλληλους Γραφείου για 
μόνιμη 5θήμερη απασχόληση. 4ωρη/5ωρη/6ω-
ρη/8ωρη εργασία. Τηλεφωνική εργασία στο τμήμα 
προώθησης καρτών υγείας γνωστού διαφημιζό-
μενου ομίλου. E-mail: kartaeyclub@gmail.com, 
τηλ: 211 1040867.

ΑΛΥΣΙΔΑ εμπορικών επιχειρήσεων ζητεί και προ-
σλαμβάνει άμεσα για τα κεντρικά της γραφεία στη 
Νίκαια, Υπάλληλους Γραφείου για μόνιμη 5θήμερη 
απασχόληση. Τηλεφωνική απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Βασικός μισθός/ασφάλιση/μπόνους. 
Τηλ: 211 1040869.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ -τριες με επικοινωνιακή ικανότητα 
ζητεί όμιλος επιχειρήσεων στην Νίκαια. Ο όμιλος 
δραστηριοποιείται στο τομέα της σταθερής/κινη-
τής τηλεφωνίας και internet. Παρέχεται διαρκής 
υποστήριξη/μόνιμη απασχόληση/βασικός μισθός/
ασφάλιση. E-mail: hr.cyta@gmail.com, τηλ: 211 
1040867.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνί-
ας-internet-κινητής ζητεί και προσλαμβάνει άμεσα 
Υπαλλήλους για το τηλεφωνικό τμήμα εξυπηρέτησης. 
Βασικός μισθός/ασφάλεια. Ευχάριστο περιβάλλον. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση, πρωινή ή απογευ-
ματινή, 5θήμερο. Ε-mail: hr.cyta@gmail.com, τηλ: 
211 1040868.

συνέχεια στη σελ. 24

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστηριότητα και 
ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει:

Yπεύθυνους-ες για τα Καταστήματά της 
Στην Αθήνα καθώς και για το Ηράκλειο, τα Χανιά,  
την Πάτρα και τη Λάρισα

Περιγραφή θέσης: 
•Αναφέρεστε στον area manager της εταιρίας: 
•Την επίτευξη των στόχων πωλήσεως  
του καταστήματος 
•Την διατήρηση των merchandising standards 
•Την εποπτεία και διαχείριση του προσωπικού του 
καταστήματος  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητες επικοινωνίας, διοίκηση ομάδας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και  

διάθεση εξυπηρέτησης 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 3-5 χρόνια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Υποχρεωτική γνώση Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει: Σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια μίας οργανωμένης 
και δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας με ανταγωνιστικές 
αποδοχές και παροχές ανάλογες της απόδοσης.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
areamanager@skondras.gr

Ανώνυμη εταιρεία ιατρικών ειδών ζητά:

Πωλητή  
με έδρα την Πάτρα

Πωλήτριες
Για το κατάστημα BLOOM MEDITERRANEAN COSMOS και BLOOM ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός  
Προσφέρονται 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας σε μια συνεχώς αναπτυσσομένη εταιρία  
Απαραίτητο βιογραφικό. Πληροφορίες στο: 2310 273378. Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:info@el-fashion.gr

Η γνωστή εταιρία λευκών ειδών KENTIA Ζητά για τα εταιρικά καταστήματα λιανικής στη Νέα Ερυθραία και το Μοσχάτο:

Έμπειρους Πωλητές / Πωλήτριες Κουρτινών
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 30+ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην λιανική πώληση κουρτινών & λευκών ειδών 
•Γνώση MS Office 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου & επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentia@
tenbusiness.gr

Προκήρυξη θέσης για την κάλυψη αναγκών:

Πληροφορικής
Το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων προτίθεται να προσλάβει έναν υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών στο τμήμα πληροφορικής.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα επέκτασης από το ΤΕΚΕ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών πανεπιστημίου στο εξωτερικό (με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ)  
στον τομέα της πληροφορικής. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της πληροφορικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (με βεβαίωση  
ΔΟΑΤΑΠ). 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον τομέα της πληροφορικής σε θέση σχεδιασμού και  
ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. 
•Γνώσεις προγραμματισμού: 
-Αναγνωρισμένη εμπειρία σε Οbject-oriented προγραμματισμό με γλώσσες Java ή C#. 
-Πολύ καλή γνώση γλώσσας SQL. 
-Καλή γνώση Web Programming και γλωσσών PHP, HTML, Javascript, CSS XML. 
-Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδιασμό λογισμικού με UML και Use Cases. 
-Επιθυμητή πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα πχ ORACLE, Microsoft κλπ. 
•Οργανωτικές ικανότητες, άριστη διαχείριση χρόνου και προγραμματισμού, μεθοδικότητα. 
•Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης θεμάτων. 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, ενδεικτικά επιπέδου FCE του πανεπιστημίου του Cambridge.  
Πρόσθετα προσόντα: 
•Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 και Windows Server 2012. 
•Καλή γνώση διαχείρισης τοπικών δικτύων, πρωτοκόλλου TCP/IP και υπηρεσιών (DHCP, DNS). 
•Επιθυμητή πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα CompTIA A+, Microsoft κλπ.  
Γενικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης υποψηφίου: 
Ο υποψήφιος για τη θέση θα πρέπει  να πληροί σωρευτικά, τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις: 
•Να έχει ηλικία μέχρι 35 ετών (γεννηθείς μετά την 1.1.1979). 
•Να έχει Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
•Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα (προκειμένου περί ανδρών).   
H προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις χώρες που δεν έχουν υποχρεωτική στράτευση.

Πληροφορίες υποβολής αιτήσεων: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekakarantza@
hdigf.gr. Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφει «Αίτηση για θέση Μηχανογράφου».

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00.  
Εφ’ όσον ο αιτών κληθεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσει: 
α) λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, 
β) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των σελίδων του 
διαβατηρίου όπου να φαίνονται ευκρινώς ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η φωτογραφία του, 
γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 
δ) τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που απαιτούνται για τη πρόσληψή του, όπως προανα-
φέρθηκαν.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα φωτοαντίγραφα. Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης ο υποψήφιος θα κληθεί να συμμετάσχει σε γραπτή δοκιμασία διάρκειας περίπου 20 λεπτών, σχετική με 
την ανάπτυξη κώδικα.

Για κάθε πληροφορία επικοινωνείτε με την κα Έφη Κακαράντζα, τηλ.210 363 9933, εσωτ.103.

Σκοπός: Η προώθηση και η πώληση παραφαρμακευτικών 
προϊόντων εντός καταστημάτων φαρμακείων καθώς επίσης 
και η ενημέρωση οδοντιάτρων.

Ο/Η ιδανικός/η  υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας - συνεργασίας - πειθώ - ευ-
γένεια - δυναμισμό - ομαδικό πνεύμα - μεθοδικότητα 
και οργάνωση 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Εμπειρία σε πώληση προϊόντων υγείας 
•Απαραίτητη  προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-ετών στον 

τομέα φαρμακείων και οδοντιατρείων 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό συν bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop 
•Κινητό 
 
Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω  
e-mail: ldenaxas.intertrade@gmail.com

Η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (Αθηνόραμα)ζητά για άμεση πρόσληψη έμπειρο:

Γραφίστα για το Τμήμα Σελιδοποίησης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Δημιουργική διάθεση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απαραίτητη 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε περιοδικό. 
•Απαιτούνται γνώσεις InDesign, Photoshop, Illustrator σε περιβάλλον PC και Web Design. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mchoutou@athinorama.gr

To start September 2014, St. Lawrence College is seeking to recruit a suitably qualified and experienced:

Teacher of Mathematics
For a teaching position within the mathematics department of the senior school of St. Lawrence College.

As part of a dynamic and developing department, the appointed teacher will be responsible for teaching mathematics 
to pupils of all abilities in streamed classes from grade 7 through to grade 11, including preparing pupils for the 
Cambridge IGCSE mathematics qualification.

The successful applicant should be a fluent communicator in English and should be able to demonstrate an ability 
to inspire pupils to the beauty and importance of mathematics.

The successful applicant will also possess a willingness to take an active role in the wider life of our school 
community.

Experience of teaching in a British school would be a strong advantage for applicants, who should send current CVs 
and a covering letter to the Headmaster, Mr Phil Holden, at the following e-mail: slcjobs2@gmail.com

Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, επιθυμεί να προσλάβει 
συνεργάτη για:

Μηχανικό Αυτοματισμού
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ μηχανικών αυτοματισμού 
•Τεχνικές γνώσεις 
•Εργασιακή εμπειρία άνω των τριών ετών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
 
Προσφέρουμε: 

•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Ν. Σάντα 
Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας. Στο 
φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Τ.Σ» ή e-mail: 
hr@elvial.gr
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ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη στη Νίκαια ζητεί άμεσα και προ-
σλαμβάνει 12 άτομα για το τμήμα τηλεφωνικής 
υποστήριξης-ενημέρωσης στο τομέα της σταθερής 
τηλεφωνίας-τηλεόρασης-internet.Βασικός μισθός 
και ΙΚΑ. E-mail: hr.201401@gmail.com, τηλ: 215 
5304073.

ΑΜΕΣΑ προσλαμβάνονται Συνεργάτες για το τμήμα 
τηλεφωνικής προώθησης σταθερής τηλεφωνίας-
internet-TV. 5θήμερη εργασία, βασικός μισθός και 
ασφάλεια. E-mail: hr.sales.my@gmail.com, τηλ: 
215 5304065.

ΑΛΥΣΙΔΑ Δυτικών Προαστίων προσλαμβάνει άμεσα 
άτομα για το τμήμα προώθησης καρτών υγείας. 
Εργασία 5θήμερη με βασικό μισθό και ασφαλιστική 
κάλυψη και μπόνους. E-mail: karta.ey.club@gmail.
com, τηλ: 215 5304071.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Mayfair Club στην περιοχή 
της Νίκαιας άμεσα ζητεί Συνεργάτες για μόνιμη 
τηλεφωνική απασχόληση γραφείου στο τμήμα 
προώθησης καρτών υγείας. Δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου, υψηλές αποδοχές. E-mail: mayfair137@
gmail.com, τηλ: 215 5304072.

ΑΤΟΜΟ από όμιλο ζητείται για ενημέρωση σε 
προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και στα-
θερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΤΟΜΟ από όμιλο ζητείται για τηλεφωνική απασχό-
ληση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας (κάρτας 
υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και μπόνους, 
δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ από κέντρο ομορφιάς για εργασία σε τη-
λεφωνικό κέντρο, Νότια Προάστια, πλησίον μετρό. 
Βιογραφικά στο e-mail: 9704222@gmail.com, τηλ: 
210 96446600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί άτομα για τηλεφωνική ενημέρωση 
σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και στα-
θερής τηλεφωνίας. Μισθός, ασφάλιση και μπόνους. 
Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άμεση πρόσληψη 20 άτομα για νεο-
σύστατο τμήμα προώθησης σταθερής τηλεφωνίας. 
Εργασία πρωινή ή απογευματινή, δυνατότητες εξέλιξης 
4ωρο, μισθός 350€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 2477870, 
210 2478870, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για ενημέρωση σε 
προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και στα-
θερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΝΩΝΥΜΗ τουριστική εταιρία στο Μαρούσι ζητεί 
Υπαλλήλους για call center, με άπταιστη γνώση 
Τούρκικων, Αγγλικών, καλή γνώση Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: despina.avgerinou@rci.com, τηλ: 
210 8113923, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται από εταιρία για προ-
ώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 700€. Τηλ: 
6975 683998, 213 0285341, ώρες επικοινωνίας 
09:00-21:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Τηλεφωνητές-τριες με 
γνώση και χειρισμό Η/Υ, ευχέρεια λόγου, πρωινή 
ή απογευματινή 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση, προη-
γούμενη εμπειρία απαραίτητη. Τηλ: 210 8696411.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για 3ωρη απογευματινή 
εργασία, αφορά τηλεφωνική προώθηση κάρτας 
υγείας. Σταθερός μισθός, μπόνους, εβδομαδιαία 
πληρωμή. Περιοχή Ομόνοια, μισθός 200€. Τηλ: 
6933 011943.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκού ομίλου ζητεί 10 άτομα, για 
ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας (κάρτα 
υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και μπόνους. 
Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκού ομίλου ζητεί 10 άτομα για 
ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, 
μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΘΗΝΑ (Ακρόπολη) ζητεί μία νέα με οργανωτικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες, για το τμήμα υποδοχής 
και εξυπηρέτησης πελατολογίου (όχι πωλήσεις). 
Μισθός βασικός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237662.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για ενημέρωση σε 
προγράμματα υπηρεσιών υγείας (κάρτα υγείας), 
σταθερός μισθός, ασφάλιση και μπόνους. Δίπλα 
σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για ενη-
μέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας (κάρτα 
υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και μπόνους. 
Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για ενημέ-
ρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από εταιρία τηλεφωνικών 
πωλήσεων συνεργάτης της Vodafone στη Θεσσαλο-
νίκη, με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Σταθερή 5ήμερη 8ωρη απασχόληση. Δίνονται μι-
σθός, ασφάλιση, αμοιβή παραγωγικότητας. E-mail: 
vodafone@500001.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. Περιοχή 

Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδικής βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά και 
υπεύθυνα για το κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-
τησης Πελατών, πλήρης απασχόληση με βάρδιες. 
Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, Αγγλικών και Ισπανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-assistance.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδικής βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά και 
υπεύθυνα για το κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-
τησης Πελατών. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, Αγγλικά 
και Γαλλικά. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της Αθήνας 
για μερική - πλήρη απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, 
προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6943 9504470, ώρες 
επικοινωνίας 9:00-20:00.

TEAM Leader ζητείται με άριστες επικοινωνιακές και 
οργανωτικές ικανότητες και επιθυμητή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο ενέργειας. Προσφέ-
ρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Τηλεφωνικών Πωλήσεων ζητού-
νται με επικοινωνιακές ικανότητες για τηλεφωνι-
κές πωλήσεις σε κλάδους υγείας και ενέργειας. 
Σταθερές αποδοχές και bonus. Ευέλικτο ωράριο 
(4ωρο,6ωρο), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία διαφήμισης 5 
άτομα για Promotion Vodafone. Προσφέρεται βασικός 
μισθός και μπόνους. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: kalomoiraner@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες Promoters για προωθη-
τικές ενέργειες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: ioanna@concept2action.gr.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - Lifecoach ζητά 2 επικοινωνιακές, 
χαρισματικές, δραστήριες για την προώθηση σεμι-
ναρίων, προγραμμάτων. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: fkdavid.
info@gmail.com.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με καλά Ελληνικά, ζητούνται 
από εταιρία για προώθηση προϊόντων, promotion. 
Μισθός 450€. Τηλ: 6939 001096.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Πωλητές-τριες για 
προώθηση υπηρεσιών πληροφορικής - internet. 
Προσφέρονται: σταθερός μηνιαίος μισθός, ελεύθερο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: cv@spinworks.gr, 
τηλ: 210 9960906, fax: 210 9960506.

ΝΕΟΙ-ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο 
πεδίον του Άρεως για πρωινή προώθηση χαρτών και 
πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8213596.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων σε 
ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, με 
ποσοστό. Τηλ: 6999 622134, κος Σταύρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις 
ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να 
προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για το χώρο της ευεξίας, για 
παρουσιάσεις, προωθήσεις μεθόδων και προϊόντων 
ευεξίας - αθλητικής διατροφής. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές-τριες για μόνιμη απα-
σχόληση σε διαφημιστική εταιρία. Αμοιβή, bonus 
επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός έδρας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com.

3 ΑΤΟΜΑ για θέσεις Sales Promotion για μόνιμη 
απασχόληση στην Αθήνα. Προσφέρονται: Αμοιβή, 
bonus επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός 
έδρας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για προώ-
θηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. Αμοιβή με 
προμήθειες και bonus. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Vodafone Πειραιάς - Θέρμης 
αναζητούν άμεσα νέους -ες για μόνιμη απασχόληση 
για τις προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής της 
Vodafone σε εξωτερικούς χώρους. Βιογραφικά στο 
e-mail: mobileteleservices@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για Promotion με γνώση Γερμανικών και 
Ρωσικών, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: recruitingingreece@gmail.
com, τηλ: 2810 333895.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για προώ-
θηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. Αμοιβή με 
προμήθειες και bonus. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 126967, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, ευπαρουσίαστες για προώ-
θηση κατασκευών ιστοσελίδων πόρτα-πόρτα σε 
καταστήματα-επαγγελματίες. Αμοιβή 100€ ανά 
κλεισμένη δουλειά. Πληρωμή άμεση 5 ημερών. 
Athens Hosting. Τηλ: 23122 01787, 6945 946411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για προώθηση παραφαρμα-
κευτικών προϊόντων και καλλυντικών σε φαρμα-
κείο στα Νότια προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 

katiakostavasili@gmail.com, τηλ: 6937 067868, 
κα Κάτια.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εργασία με ευέλικτο ωράριο 
με σκοπό την προώθηση, ζητούνται από διαφημι-
στικό γραφείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρωινή 
καθημερινή. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 
8213596.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά ζητούνται για προώθηση 
δωρεάν εκπτωτικού κωδικού για αγορές προϊό-
ντων καθημερινής χρήσης. Ανεξάρτητη συνεργασία. 
Μερική-πλήρης απασχόληση, αυξανόμενες οικονο-
μικές απολαβές με ποσοστά, δυνατότητα καριέρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις ζητούνται από εταιρία σταθερής και κι-
νητής τηλεφωνίας για προώθηση των πακέτων 
της. Σταθερός μισθός-υψηλά μπόνους, ευέλικτο 
ωράριο πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 211 8804305.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες για εργασία με ευέλικτο ωράριο 
ζητούνται από εταιρία στο Πεδίον του Άρεως για 
προώθηση χαρτών και πρώτων βοηθειών. Πληρωμή 
κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 212972.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 νέοι-ες από γραφείο στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας για καθημερινή πρωινή 
εξωτερική απασχόληση με σκοπό την προώθηση. 
Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - Συνεργάτες ενθουσιώδη, εργατικοί 
ζητούνται για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
για τη δημιουργία δικτύου προώθησης προϊόντων 
υγείας και ευεξίας. Παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση, 
άμεσο ξεκίνημα, γρήγορη εξέλιξη. Τηλ: 6973 910604.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμες, για 
προώθηση πωλήσεων γνωστών αλκοολούχων 
ποτών σε Αθήνα και επαρχεία. Τηλ: 210 6916166.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Προωθητές, Προω-
θήτριες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com, κωδ: 2.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για πρωινή εξωτερική 
εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 210 8212972.

ΝΕΟΙ -ες προσλαμβάνονται άμεσα από γραφείο 
στο Πεδίον του Άρεως για προώθηση χαρτών και 
πρώτων βοηθειών. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8213596.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος με πολύ καλές 
γνώσεις Barista - Μπουφετζή σε cafe-food bar στο 
Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση, 5θήμερο. Απαραί-
τητα προσόντα: εμπειρία σε ανάλογη θέση, ευγένεια, 
εμφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: atsantali80@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία Νοτίων 
Προαστίων και κέντρο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε εστίαση, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για ζαχαρο-
πλαστείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας έμπειρος από εστιατόριο στο Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 210 9802593, ώρες επικοινωνίας 
09:00-12:00.

Η MY YOGHURT αναζητά Πωλητή/τρια για το 
κεντρικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και προϋπηρεσία 
στο χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα επώνυμων νεανικών ενδυμάτων στην 
Νέα Ιωνία με τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρίας. Τηλ: 
6936 604112.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές καλλυντικών προϊόντων. 
Τηλ: 6930 828222, κος Παππάς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Πώλησης στο κατάστημα 
της Olympus Sport στο Ν. Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympusport.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για κάλυψη 
θέσης σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@bgb.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για αλέκιαστα τραπεζομά-
ντηλα σε επαγγελματικούς χώρους, ταβέρνες και 
εστιατόρια. Τηλ: 210 9936850.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο ανα-
ζητά Πωλητές-τριες με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μαγαζί με είδη δώρων 
στην πόλη της Άρτας. Προσφέρονται διαμονή - δι-
ατροφή για κατοίκους εκτός νομού. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝOΣ-η Καταστήματος και Πωλήτριες 
Λιανικής ζητούνται. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: k.saroglou@annariska.
gr, τηλ: 211 1049500, fax: 210 2834456.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Anna Riska, ζητά Υπεύθυνο -η, Πωλήτριες 
λιανικής για τo νέο κατάστημά της στη Γλυφάδα. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 

k.saroglou@annariska.gr, τηλ: 211 1049500, fax: 
210 2834456.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζητούνται Υπάλληλοι 
νέοι-ες, για το κατάστημα στη Νίκαια. Απαραίτη-
τες βασικές γνώσεις Αγγλικών. Ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5140060, τηλ: 210 5140060, 210 5147588.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ αλυσίδα Internet Place 
στην Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος για 
το υποκατάστημα της Τούμπας. Γνώσεις Η/Υ, Social 
Media, Αγγλικά, εμφάνιση, άνεση στην επικοινωνία, 
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. E-mail: 
cv@inspot.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της Αθήνας. 
Επιθυμητή η εμπειρία στο έπιπλο, η γνώση Αγγλικών 
και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: almeco@
almeco.gr, κωδ: ΠΑ.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπεύθυνο καταστήματος Αθηνών. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για το κατάστημα sport trends 
στο εκπτωτικό χωριό Σπατών. Προϋπηρεσία, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλικά, 
κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
toptrends.gr, τηλ: 210 9689120.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πωλήσεις προϊόντων διατροφής. 
Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Δυνατότητες πλήρους 
ή μερικής απασχόλησης και υψηλών αποδοχών. 
Αξιολόγηση. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος. Εμπειρία 
σε πωλήσεις B2B, ιδανικά σε θέση προϊσταμένου-
εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπων και σε διαχείριση 
καταστήματος/υποκαταστήματος. Ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας και άριστο επίπεδο οργάνωσης ερ-
γασίας. E-mail: recruitment@stassinopoulosae.
gr, κωδ: ΥΠΚΑΤ14.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί νέα εμφανίσιμη, 
άνεση στην επικοινωνία για τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. 5θήμερη πρωινή απασχόληση, βασικός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες με γνώ-
σεις Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, βασικός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604376.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες εμφανίσι-
μες, με γνώσεις Η/Υ για το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. 5θήμερη εργασία πρωινή, μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε κατάστημα 
στη Σαλαμίνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κάλυψη θέσης σε κατάστημα 
στη Ραφήνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος λιανικής τροφίμων, 
στους Ν. Επιβάτες. Κατά προτίμηση ενδιαφερόμενοι 
από την περιοχή. Πλήρης ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: annaztech@yahoo.gr, τηλ: 2310 477577, 
6975 021780, ώρες επικοινωνίας 9:30-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μερική απασχόληση σε 
κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στο Mega Outlet. 
Βιογραφικά στο e-mail: eurotradesltd@gmail.com, 
fax: 23100 24853.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής για κατάστημα 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων με απαραίτητες 
γνώσεις Corel και Photoshop. Τηλ: 6944 251805.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα τροφίμων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για κατάστημα με δερμάτινα 
είδη στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Απαραίτητα: Ρώσικα 
ή Σέρβικα. Προϋπηρεσία. 800€, ασφάλεια/διαμονή. 
E-mail: cv@jobtrust.gr, με θέμα: ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για τη θερινή σεζόν σε μαγαζί 
με τουριστικά είδη στην Κω. Προϋποθέσεις: Ρώσικη 
γλώσσα, χωρίς όριο ηλικίας. Παρέχονται: 800€ 
μισθός/ασφάλεια/διαμονή/διατροφή(1γεύμα). E-mail: 
cv@jobtrust.gr, με θέμα: ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ 
ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΩΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για εργασία σε κατάστημα/
χρυσοχοείο στη Ρόδο για την θερινή σεζόν. Προ-
ϋποθέσεις: Αγγλικά/Ρώσικα/Γερμανικά/Γαλλικά. 
Παρέχονται 700€ και 3% επί των πωλήσεων, ασφά-
λεια/διαμονή. E-mail με θέμα: Χρυσοχοείο-Κιοτάρι 
Ρόδου: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα λιανικής πώλησης 
τροφίμων στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Πωλητής/τρια σε κατάστημα 
Γερμανός στο Κορυδαλλό. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία και συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
kgm_koridallos@germanos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ταμείο και Μπουφετζήδες στο 
cantinaburger στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: 
cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 210 6143232.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια σε κατάστημα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΤΑΙΡIΑ στη Χαλκιδική ζητά Στέλεχος Εξαγωγών 
με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο. 
Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση τουλάχιστον 
2 ξένων γλωσσών (μία εκ των οποίων η Αγγλική) 
και Η/Υ. E-mail: exports@lawyer.com.

ΑΠΟ ΤΟ FREE Press περιοδικό upgrade ζητεί-
ται Υπεύθυνος-η Πωλήσεων. Ευγενικός -η με 
όρεξη για δουλειά και συνέπεια. Εμπειρία σε 
εξωτερικές πωλήσεις απαραίτητη. Ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
upgrade-adv.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
άτομα για ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατολο-
γίου, μάρκετινγκ, πωλήσεις. Περιοχή Γαλάτσι, 
Πατήσια. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανεξάρτητοι επικοινωνιακοί για 
την στελέχωση εταιρίας, με ηγετικά προσόντα, 
μέσα σε ένα άριστο επαγγελματικό εργασιακό 
περιβάλλον. Προσφέρεται εκπαίδευση. Τηλ: 
6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με όρεξη για δουλειά στον 
τομέα των πωλήσεων. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
για συνεργασία με μια εταιρία που δραστηριοποι-
είται στο τομέα της ευεξίας. Ζητείται άνεση στην 
επικοινωνία. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και 
υποστήριξη. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία στην αγορά ζητούνται 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες. Επιχείρηση με έδρα 
στο Γαλάτσι. Τομείς δραστηριοτήτων: ανεύρεση 
και εξυπηρέτηση πελατών, οργάνωση δικτύου 
συνεργατών. Ευέλικτο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για το τομέα των πωλή-
σεων - εξυπηρέτηση πελατών και για την οργά-
νωση δικτύου συνεργατών-πωλητών. Δυνατότητα 
εξέλιξης, μερική ή πλήρης απασχόληση. Περιοχή 
Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας, στην περιοχή Γαλάτσι, δυ-
νατότητα ατομικής επιχείρησης, αφορά άτομα με 
επιχειρηματικό ομαδικό πνεύμα και πραγματική 
διάθεση εργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται για οργάνωση, 
ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτηση 
πελατών. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
Bizwork O.E στο Γαλάτσι (υγεία - ευεξία - ομορφιά) 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
ηλικίας. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές απο-
δοχές, αύξηση εισοδημάτων χωρίς να ρισκάρετε 
την τωρινή σας εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η DATA CONSULTING εταιρία πληροφορικής 
αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων B2B με εμπειρία 
πωλήσεων εμπορικών εφαρμογών. Άνεση 
στην επικοινωνία, αποτελεσματικότητα, καλή 
αντίληψη αναγκών πελατών, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. E-mail: 
cv@dataconsulting.gr, κωδ: SP0614.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος εταιριών ζητά 6 Στελέχη, 
υποψήφιες /ους, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance-sales-banking και B2B. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται ανεξαρτήτου ηλικίας 
από την εταιρία Lets Do Coffee στην περιοχή 
της Αθήνας και στα προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: letsdocoffeenetwork@gmail.com, τηλ: 
6981 090797, κος Γιώργος Λουτριανάκης.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχεί-
ρηση Arctium O.E. (υγεία - ευεξία - ομορφιά) 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές άνδρες και γυναίκες από 
όλη την Ελλάδα για να εργαστούν στην πόλη 
τους στον τομέα παροχής υπηρεσιών. E-mail: 
george.harilaoy@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α, ζητούνται για το Εμπορικό Τμήμα γνωστού 
free press περιοδικού, με δίπλωμα και αυτοκί-
νητο. Προϋπηρεσία στον χώρο των εκδόσεων θα 
εκτιμηθεί. Συζητήσιμη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@lifemagazine.gr, τηλ: 210 9881265.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από ανώνυμη εταιρία με 
είδη δώρων. Τηλ: 210 3222663, εσωτ: 114, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά Εξωτερική Πωλήτρια 
για Β2Β πωλήσεις. Απαραίτητα προσόντα: άρι-
στες επικοινωνιακές ικανότητες, εμφανίσιμη και 
επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Παροχές: 
μισθός 850€, ασφάλεια και μηνιαία bonus. E-mail: 
b2bsales@outlook.com.gr.

συνέχεια στη σελ. 26

IT Support
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στο χώρο του E-Learning - IT Development & 
Consulting Services αναζητά ένα (1) άτομο για IT Support πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις σε object - oriented PHP προγραμματισμό 
•Διαχείριση - παραμετροποίηση CMS (Drupal, WordPress, Joomla) 
•Γνώσεις σε jQuery & jQuery mobile 
•Γνώσεις σχεδιασμού & ανάπτυξης ιστοσελίδων σε HTML, CSS3 (επιθυμητή η γνώση HTML5) 
•Γνώσεις σε MySQL 
•Γνώση σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-learning (Moodle, SoftOne, Office 365)  
Άλλες επιθυμητές δεξιότητες: 
•Βασικές αρχές Networking 
•Win7, Win8 
•Microsoft Office Suite (2010,2013)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
viografika@nea-gnosi.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στη Λεωφόρο Κηφισίας 
334, ζητά άτομα με εμπειρία για το πόστο του:

Service
•Ηλικίας 20-35 ετών.

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) στο hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 800 4885. Τηλ. 210 
251 72 55/210 251 46 49.

SingularLogic ERP Consultant

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Product Manager για το Τμήμα Αγορών 
(Κωδ. PM 0515)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση 
πληροφοριακών έργων για τις εφαρμογές της SingularLogic 
(Galaxy & Omega).

Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών  
των πληροφοριακών συστημάτων 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση επιχειρηματικών 
διαδικασιών 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων   
Προσόντα: 
•4 ετής κατ’ ελάχιστο προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ανώτατης /ανώτερης σχολής πληροφορικής  
ή σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής - οικονομικής  
διαχείρισης εταιρειών 

•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας  
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εμπειρία σε προγράμματα της SingularLogic 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting) 
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους ως τις 26/07/2014 στο e-mail 
info@upgrade.net.gr

Ρόλος / αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 
στους πελάτες μας.

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Θα συμμετέχει στην αγορά προϊόντων από  
τους προμηθευτές και θα κατευθύνει την τιμολογιακή 
πολιτική. 
•Θα συντονίζει μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας  
και συγκεκριμένα το stock των προϊόντων καθώς  
και την ανατροφοδοσία του καταστήματος. 
•Θα συμβάλει στην προβολή των προϊόντων  
σε όλα τα κανάλια πώλησης 
•Θα συμμετέχει στην εκπαίδευση των πωλητών στα νέα 
προϊόντα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ με κατεύθυνση 
σπουδών στα οικονομικά, στο marketing ή τη διοίκηση 
επιχειρήσεων 
•Θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 2 έτη. 
•Θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές και  

διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Θα πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες  
και να έχεις ικανότητα ανάλυσης στοιχείων 
•Θα πρέπει έχει γνώσεις αγγλικής γλώσσας  
και χειρισμού MS Office και Internet 
•Θα πρέπει να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άνδρες) 
•Θα πρέπει να έχει δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο 
σκέψης, φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο 
αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση 
και την επαφή με την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής 
κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: www.e-
gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος συνεργάτης της hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και επιθυμεί να προσλάβει:

Fixed Outbound Sales Representative 
4ωρη Απογευματινή Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ 4/01-14)
Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν 
την τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows (Ms Office).  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / Internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: jobs@360connect.gr

Σύμβουλος Πώλησης Φωτισμού - Χανιά 
Κωδικός Θέσης: ΣΠΦ Χανιά 23/06/2014

Από τη μεγαλύτερη αλυσίδα Internet Place στην Ελλάδα ζητείται:

Υπεύθυνος/η Καταστήματος  
για Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις Η/Υ, Social Media και Αγγλικών, εμφάνιση, άνεση στην επικοινωνία, 
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ευχάριστος και δημιουργικός χαρακτήρας, κάτοικος περιοχής, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@inspot.gr, (απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία).

Αλυσίδα Internet Place

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο 
του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε εξειδικευμένα 
τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομηχανικού υλι-
κού και κτιριακών λύσεων, καθώς και μία υπερσύγχρονη 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 41 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό 
επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατηρτι-
σμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και οργανωτικές 
δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη 
επιλογή των πελατών μας και το πετυχαίνουμε, επειδή μαζί 
μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την 
εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό και 
την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελλοντικά 
σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει 
η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου / Σύμβουλος Πώλησης Φωτισμού

Ο/ Η έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών καθώς 
και την ανάπτυξη - παρακολούθηση ειδικού πελατολογίου 
(αρχιτέκτονες - διακοσμητές) καθώς και την ευθύνη της 
έκθεσης του καταστήματος σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα.

Ο/ Η αναμένεται να έχει υψηλή απόδοση σύμφωνα  
με τα πρότυπα που έχουν τεθεί.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης και αρχιτεκτονικής 
εσωτερικών χωρών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων φωτομετρίας  
Dialux - Relux 
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D 
•Εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστεί-
λατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη Αλε-
ξανδροπούλου.

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί 
μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 
φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της 
γραφεία στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Βοηθό Λογιστή
Προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Υπογραφή Α’ Τάξης σε Α.Ε. 
•Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α. καθώς  
και εργατικών & μισθολογικών θεμάτων 
•Άριστη  γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα  
Αρμοδιότητες: 
•Έκδοση παραστατικών και καταχωρήσεις εισαγωγών, 
•Έλεγχος διαδικασιών την επιχείρησης (π.χ. έκδοση 
δελτίων, τιμολογίων κτλ) 
•Έκδοση του Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Μ.Υ.Φ., intrastat, vies κτλ, 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών 
και Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθε-

σία και μισθοδοσία, γνώση νόμου 2190, 
•Μηνιαίες συμφωνίες εμπορικού-λογιστικής, 
•Πολύ καλή γνώση εισαγωγών, 
•Προϋπηρεσία 7 ετών σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών εισαγωγών - εξαγωγών, 
•Έλεγχος του τρόπου κοστολόγησης εταιρίας, 
•Κατάρτιση και υπογραφή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες υποψηφίους)

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΒΛ01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής επιχειρηματικών 
και διαφημιστικών δώρων με απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών, για συνεργασία. Τηλ: 6944 517087.

ΖHTOYNTAI Αντιπρόσωποι-Πωλητές-Συνεργάτες. 
Αναπτύσσουν το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με χαμηλό κό-
στος για τους καταναλωτές και προσλαμβάνουμε 
Προσωπικό στα γραφεία της Παλλήνης. Τηλ: 210 
6033934, 210 6032805, 6980 218020.

ΣΤΕΛΕΧΗ πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις B2B, 
ζητούνται για προώθηση του κλάδου της ενέργειας. 
Υψηλά ποσοστά βάση πωλήσεων και προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt-icomm-
plus.com, κωδ: 002.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέους-ες για πωλήσεις και 
εξυπηρέτηση πελατών στην περιοχή της Αθήνας. Η 
προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. Παροχές: Βασικός 
μισθός και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. E-mail, 
μέχρι 22/6: salesclub@outlook.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά έμπειρο Στέλεχος Εξαγωγών. 
Άριστα Αγγλικά, Η/Υ. Επιθυμητές ξένες γλώσσες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@theproducts.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο του internet 
επιθυμεί να προσλάβει Sales Manager. Προσόντα: 
άριστη γνώση Η/Υ, Internet, επικοινωνιακές και 
διαπραγματευτικές ικανότητες, προϋπηρεσία στο 
χώρο των πωλήσεων. Παροχές: σταθερή αμοιβή/
μπόνους/προοπτικές εξέλιξης. E-mail: hr@bnspro.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή για B2B πωλήσεις. Προσόντα: άριστες επι-
κοινωνιακές ικανότητες και διάθεση για εργασία. 
Αμοιβή 850€/μήνα και ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@shopjob.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα στο Γαλάτσι ζητεί 3 Στελέχη 
Επιχείρησης με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση 
συνεργασία - υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από γραφείο εμπορικής επι-
χείρησης στο Γαλάτσι για θέσεις νέων τμημάτων. 
Δυνατότητα και ημιαπασχόλησης. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία με έδρα τις Αχαρνές 
Αττικής αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων, Απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, για να αναλάβει πελατολόγιο στον πα-
ραφαρμακευτικό κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά έμπειρο Πωλητή/τρια με 
εμπειρία σε εξωτερικές πωλήσεις σε καφετέριες, 
ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
περίπτερα. Περιοχή Ανατολικής Αττικής. Ποσοστό 
επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
theproducts.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ και δραστήρια άτομα ζητούνται για κά-
λυψη θέσεων ασφαλιστικού γραφείου. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: reziveli@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τροφίμων με προϊόν με-
γάλης απήχησης στις εξαγωγές, ζητά Στέλεχος 
για το εξαγωγικό τμήμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
exports@lawyer.com.

ΤΟΜΕΑΣ εμπορίας διοίκησης παραγωγής διαφο-
ρών προϊόντων γενικού εμπορίου για επάνδρωση 
γραφείων στα Πατήσια, προσλαμβάνει άτομα για να 
καλύψουν διάφορες θέσεις γραφείου. Παρέχεται 
σταθερός μισθός, ασφάλεια, καριέρα, άμεση πρό-
σληψη. Τηλ: 210 8826640.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγόμενων κουφωμάτων ζητεί έμπειρο 
Πωλητή, με γνώση Ιταλικής ή Γερμανικής γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@gsotiriou.gr, 
τηλ: 6942 420272.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για Θεσσαλονί-
κη. Απαραίτητα: δίπλωμα Ι.Χ ή δίκυκλου, εμπειρία 
πωλήσεων, γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.thes@
gmail.com, κωδ: ΠΕΞΘ.

ΑΤΟΜΑ προσλαμβάνονται άμεσα από επενδυτι-
κή εταιρία στον Πύργο Αθηνών. 5θήμερη 8ωρη 
εργασία. Προαπαιτείται συνέντευξη, προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη, μισθός 300€, μπόνους, ποσοστά. 
Τηλ: 6936 020366.

ΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ η επικοινωνία με τους πελάτες, αν 
σας αρέσει να αποτελείτε μέρος μιας δυνατής δημι-
ουργικής ομάδας, ζητούνται Assistant Administration 
και Sales Support. Βιογραφικά στην Attitude στο 
e-mail: info@attitudeconsulting.gr, κα Πολίτου.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά, ζητούνται από Αττική για 
ανεξάρτητη συνεργασία, εποπτεία δικτύου μάρκετινγκ 
και πωλήσεων, από μεγάλο όμιλο. Υψηλά ποσοστά 
κέρδους. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για την 
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Καλέστε 
για ραντεβού. Τηλ: 6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ και κυρία ζητούνται για οργάνωση και 
ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων-συνεργατών στην 
περιοχή Γαλάτσι. Ευέλικτο ωράριο, εισοδήματα 
550 έως 1300€ μηνιαίως. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα (Γαλάτσι) ζητάει άτομα για 
να στελεχώσει το εμπορικό της τμήμα. Ευέλικτο 
ωράριο, υψηλά εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομο για υποστήριξη πωλήσεων 
στη διεθνή αγορά. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση 

Αγγλικών και η ευχέρεια στην επικοινωνία. Δεύτερη 
γλώσσα Ιταλικά ή Ισπανικά θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: contact@multitank.net.

ΠΩΛΗΤΗΣ, με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητείται από 
εταιρία με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της εκ-
προσώπησης. Πλήρες πακέτο αμοιβών. Τηλ: 24130 
13778, 6981 257900.

ΝΕΑΡΑ άτομα ζητά επιχείρηση στη Λάρισα για 
το τμήμα πωλήσεων και ανθρωπίνου δυναμικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@inadv.gr, τηλ: 2410 
538167.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τροφίμων με προϊόν με-
γάλης απήχησης στις εξαγωγές, ζητά Στέλεχος 
για το εξαγωγικό τμήμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
exports@lawyer.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο άμεσα για εξυπηρέτηση και ανάπτυξη 
πελατολογίου, λιανική - χονδρική, δυνατότητα μερικής 
ή πλήρης απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο των 
Β2Β πωλήσεων ζητά άτομο για την στελέχωση του 
τμήματος. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Παρέχεται: 
σταθερός μηνιαίος μισθός 850€, ασφάλεια και 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@
outlook.com.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων ζητείται για δερματολογικά 
κέντρα στο κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανί-
σιμη με έφεση στην επικοινωνία και στην πώληση 
υπηρεσιών. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια από εισαγωγική εταιρία 
χονδρικής, για προϊόντα κινητής και σταθερής τη-
λεφωνίας. Δυνατότητα ταξιδιών. Μισθός, bonus, 
κινητό, αυτοκίνητο και μηχανάκι. Προϋπηρεσία στο 
είδος επιθυμητή. E-mail: jobs@volte-tel.gr, fax: 
2310 762834.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά νέο -α για στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων και επικοινωνίας. Παρέχεται: 
Σταθερός μισθός, ασφάλεια, bonus και δυνατότητα 
εξέλιξης. Προσόντα: Άριστες επικοινωνιακές και 
οργανωτικές ικανότητες. Ε-mail: info@shopjob.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων ζητείται για δερματολογικά 
κέντρα στο κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανί-
σιμη με έφεση στην επικοινωνία και στην πώληση 
υπηρεσιών. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για μόνιμη 
ανεξάρτητη απασχόληση με πολυεθνική για προώ-
θηση εκπτωτικού κωδικού μέλους και αναζήτηση 
συνεργατών, αυξανόμενες οικονομικές απολαβές 
με ποσοστά και μπόνους, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 
6945 915312, πρωινές ώρες.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για την πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας από μεγάλη εταιρία. Εναλλακτικό πά-
ροχο ηλεκτρικού ρεύματος για άμεση πρόσληψη 
στην Παλλήνη. Τηλ: 210 6033934, 210 6032805, 
6984 606359.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση του ιατρικού χώρου με 
έδρα τις Αχαρνές Αττικής αναζητά νέο, Απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ και κάτοχο Ι.Χ. για να στελεχώσει το τμήμα 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: politis2014@
hotmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για εταιρία τροφίμων σε 
ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, με 
δικό τους μέσο. Ποσοστό επί των πωλήσεων. Τηλ: 
6999 613420, κος Σταύρος.

H OXYGEN Group, στελεχώνει το εμπορικό της 
τμήμα στην Αθήνα και ζητά Εξωτερικό Πωλητή-τρια. 
Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων επιθυμητή. 
Μισθός: 950€/μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oxygengroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ανάπτυξη πελατολογίου 
σε ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
με δικό τους μεταφορικό μέσο. Δίνονται ποσοστά 
και bonus επί των πωλήσεων. Τηλ: 6999 622134, 
κος Σταύρος.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία διατρο-
φής για ανάπτυξη δικτύου Συνεργατών - Πωλητών. 
Ελεύθερο ωράριο. Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. 
Υψηλά εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ κύριος -α ζητείται για ανεξάρτητη συνερ-
γασία. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης πλήρους 
ή μερικής απασχόλησης που βασίζονται στην προ-
σωπική προσπάθεια. Δραστηριότητα σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια, με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη διαφόρων τμημάτων 
της. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά άτομο για εξωτερικές 
πωλήσεις. Παρέχεται: μισθός 800€/μήνα, bonus, 
ασφάλεια. Προϋπηρεσία στον κλάδο των πωλή-
σεων ή/και των τηλεπικοινωνιών θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@shopjob.gr.

ΑΤΟΜΑ άμεσα ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, συνε-
χής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται άμεσα από εμπορική 
εταιρία για την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελα-
τολογίου. Τηλ: 6973 910604.

FERRO is looking to recruit an Assistant Exports 

Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. E-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση, εισοδήματα 
από 500€. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664, κα Τζανετή.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με εμπειρία και παροχής υπηρε-
σιών για την Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. Παρέχεται 
προμήθεια, πελατολόγιο και εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με έδρα τη Καβάλα με εμπειρία 
στα φαρμακεία. Παρέχεται προμήθεια (όχι μισθός) 
Ι.Χ., έξοδα, πελατολόγιο, εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με μεγά-
λη εμπειρία στα φαρμακεία ζητείται. Αμοιβή με 
προμήθεια μόνον. Παρέχεται Ι.Χ, έξοδα κίνησης, 
πελατολόγιο, εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
john@epsilonk.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητεί άτομα με εμπειρία στις πω-
λήσεις άνεση στην επικοινωνία και συνδυαστική 
σκέψη, για στελέχωση τμήματος με έδρα την Αγ. 
Παρασκευή. Επιθυμητή γνώση χρηματοασφαλιστικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrdb.dept@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί και προσλαμβάνει άμεσα 6 
άτομα για την στελέχωση των γραφείων της, ανε-
ξαρτήτως εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κάτοικοι 
Δυτικών Προαστίων. Δυνατότητα 4ωρης ή 8ωρης 
απασχόλησης. E-mail: hr.kartas@gmail.com, τηλ: 
215 5304073.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών με έδρα την Πάτρα, 
ζητά έμπειρους Εξωτερικούς Πωλητές -τριες για 
παροχή καινοτόμου υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών. 
Παρέχονται υψηλά ποσοστά προμήθειας, συν μπό-
νους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eadmin.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚ Δυναμική Α.Ε. ψάχνει Πωλητή για 
την περιοχή της Β. Ελλάδας. Το αντικείμενο της 
εταιρίας είναι οι λαμπτήρες LED και μια ευρεία 
γκάμα προϊόντων ΑΠΕ. E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚ Δυναμική Α.Ε. ψάχνει για την ομάδα 
πωλητών Sales Manager για την περιοχή της Αττικής. 
Το αντικείμενο της εταιρίας είναι λαμπτήρες LED 
και μια ευρεία γκάμα προϊόντων ΑΠΕ. E-mail: cv@
ak-dynamiki.gr.

ΖHTOYNTAI Πωλήτριες-ες με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών για εταιρία με παραφαρμακευτικά 
προϊόντα. Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες, 
κάτοχοι ΙΧ. Υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα τις Αχαρνές Αττι-
κής αναζητά επικοινωνιακό νέο, Απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για τη θέση Εξωτερικού Πωλητή. Δεν απαιτείται 
εμπειρία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για εκπαιδευτική 
- συμβουλευτική εταιρία. Προϋπηρεσία 2 ετών σε 
αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@attitudeconsulting.gr, κα Πολίτου.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητάει άτομα για 
να στελεχώσει το εμπορικό της τμήμα. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 6943 950447.

Η ORANGE Advertising Θεσσαλονίκης ζητά 
Account Manager. Προσόντα: Ανώτατες Σπουδές 
στο marketing - διαφήμιση, 3-4 χρόνια προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Δημιουργικότητα-στρατηγική 
σκέψη-οργανωτικές ικανότητες. Άριστη χρήση H/Y 
και Αγγλικής γλώσσας. E-mail: info@orangeadv.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα στo Γαλάτσι ζητεί 3 άτομα με 
προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο για την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων της. Άμεση συνεργασία - υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία για τον τομέα της διατροφής και τον έλεγχο 
βάρους, στην περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται από εταιρία ια-
τρικών μηχανημάτων (Γουδί, Αθήνα) με εμπειρία 
στις πωλήσεις. Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου, 
πολύ καλά Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για μεγάλη 
εταιρία στο χώρο της υγείας. Απαραίτητα προσόντα 
η απλή γνώση χρήσης Η/Υ,όρεξη για δουλεία. Πολύ 
καλές προοπτικές ανάπτυξης. Τηλ: 6937 209781.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τις Αχαρνές Αττικής αναζητά 
επικοινωνιακό νέο, Aπόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ και ιδιοκτή-
τη ΙΧ, για τη διαχείριση πελατολογίου στον κλάδο 
ιατρικών αναλωσίμων. Βιογραφικά στο e-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες στο χώρο της υγείας. 
Δωρεάν εκπαίδευση από την εταιρία. Αξιόλογο ει-
σόδημα. Τηλ: 6936 130554.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος για την περιοχή 
της Θεσσαλίας από φαρμακευτική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: genosyn_pharmaceuticals@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για προώ-

θηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. Αμοιβή με 
προμήθειες και bonus. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 126967, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ενημέρωσης ζητείται, για ιατρεία στο 
Κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανίσιμη και με 
έφεση στην επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΜΕΓΑΛΗ κλινική στην Νότια Γερμανία ζητά άτομο για 
Νοσοκόμα. Απαραίτητα άριστη γνώση Γερμανικών 
(γραπτά και προφορικά). Σπουδές στο αντικείμενο 
και σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Βιογραφικά στο e-mail: clinic.de@gmail.com.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 - 
17 αναζητά Φυσικοθεραπεύτρια για επικείμενη 
συνεργασία. Μισθός 1.000€. Τηλ: 6980 820593, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδίατρος ή Παθολόγος από κατασκή-
νωση στον Κάλαμο. Εργασία από 15/6 έως 27/8. 
Τηλ: 210 3301468, 210 3301467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοϋπάλληλος ή Φαρμακοποι-
ός με εμπειρία για πλήρη απασχόληση. E-mail: 
info@i-cure.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ, Οπτικός - Οπτομέτρης, με προϋπηρεσία, 
ζητείται για τη θέση Διευθυντή στο υποκατάστημα 
της αλυσίδας Optical Papadiamantopoulos στο 
εμπορικό Cosmos Θεσσαλονίκης. Αποδοχές και 
παροχές ικανοποιητικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ang.ousta@optical.gr, κος Ουσταπασίδης.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στην Κηφισιά, ζητεί Φαρμακοποιό, 
με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: pharmacy.kifisia@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ιατρικών Οργάνων ζητείται από εταιρία 
ιατρικών (Θεσσαλονίκη). Απαραίτητη πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής, 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές-τριες για γεροντολογικό 
κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@frontizw.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ανάπτυξης παιδιών ζητεί Λογοθεραπευτή 
-τρια για ανάληψη προγράμματος 2-3 ημερών (ώρες 
εργασίας 13:00 - 21:00). Βιογραφικά στο e-mail: 
petroupoli@ikid.gr.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο ζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο. 
Βιογραφικά στο e-mail: pro1967@freemail.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο ζητεί 2 άτομα για διοικητικό τμήμα 
και 2 Απόφοιτες νοσηλευτικής, μισθός 600€. Τηλ: 
210 8617959, 6980 608347.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτριες 
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη φυσικο-
θεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual therapy, από 
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής Αμπελοκή-
πων, απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 210 6469666.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Ιατροί όλων των ειδικοτήτων 
για ανεξάρτητη συνεργασία με συνεργάτες μιας από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες διατροφής. Δυνατότητες 
προσωπικής ανάπτυξης. Ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 
6943 950447.

ΙΑΤΡΟΣ με ειδικότητα πλαστικής χειρουργικής/
δερματολογίας ζητείται για συνεργασία με κλινι-
κή αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής. Άριστο περιβάλλον εργασίας, υψηλές 
αποδοχές, εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΙΑΤΡΟΣ σε αναμονή τουλάχιστον 2-3 ετών για ει-
δικότητα ζητείται από κλινική αισθητικής ιατρικής, 
δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής για πλήρη 
απασχόληση. Άριστο περιβάλλον εργασίας, προο-
πτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΚΕΝΤΡΟ αποκατάστασης και αποθεραπείας, που 
εδρεύει στη Τρίπολη, ζητεί Πτυχιούχους Νοσηλευτές 
και Τραυματιοφορείς - Φροντιστές. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@palladion-rehab.gr, τηλ: 2716 008888.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ έντιμη, συνεπής, με αγάπη 
για τα παιδιά, ζητείται από κέντρο μαθησιακών δυ-
σκολιών και λογοθεραπείας. Περιοχή Περιστέρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: dyslexiaperisteri@yahoo.
gr, τηλ: 210 5777807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί για την περίοδο Ιουνίου-Σε-
πτεμβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: medicalecr@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές για απογευματινή 
απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@iliahtida-therapy.gr, τηλ: 210 6893610.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φαρμακοποιός με άδεια. αναζητεί 
εργασία σε φαρμακείο σε περιοχές Αθήνα, Πάτρα, 
Αγρίνιο, Λευκάδα. Τηλ: 6949 157027.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία με εξειδίκευση στο ενεργειακό 
και ευρωπαϊκό δίκαιο, επιθυμεί συνεργασία με Δικη-
γόρο με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Δικαστηριακή 

εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητα Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@metaxaslaw.
gr, fax: 210 3390749.

KG Law Firm is seeking to recruit Lawyers to meet 
complex issues in the field of labour law. Minimum 
2&5 years professional experience in labour law; 
excellent knowledge of English. Applications: hr@
kglawfirm.gr, code: 5601L.

KG lAW firm is seeking to recruit Lawyers specialized 
in competition law. Requirements: Minimum 2 and 5 
professional experience in competition law excellent 
knowledge of professional English. E-mail: hr@
kglawfirm.gr, code: 5709L.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με 5ετή εμπειρία στην πρω-
τογενή αγορά χρήματος BG-LC διεθνώς, Capital 
Markets Law, Banking-Securities- Corporate και 
Commercial law. Επιθυμητή δικηγόροι τραπεζών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: LAW-TRAD-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητεί Φοιτήτρια ή Απόφοιτη Νομικής 
ή Ασκούμενη Δικηγόρο ως Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dik.athinon@gmail.com.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας με γλώσσες εργασίας τα Αγγλικά 
και τα Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
abaermis.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Web Student ζητάει Φιλόλογο έμπειρο 
για επεξεργασία κειμένων. Άριστη γνώση της Ελλη-
νικής και Αγγλικής γλώσσας καθώς και χρήση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: pnikolop@webstudent.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται για ολιγόωρη εβδομαδιαία 
συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Βογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.gr, τηλ: 
6934 230323.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών ζητούνται από φροντιστή-
ριο Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemis_k@live.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Υποψήφιους Διδάκτο-
ρες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υποστήριξη 
Φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών 
της ημεδαπής / αλλοδαπής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@diplomatikes.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Μαθηματικούς 
με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Καθηγητές Native Speaker Γαλλικών, Γερ-
μανικών και Αγγλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε 
παιδικά και Πτυχιακά τμήματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.mouselimi@gmail.com.

ΧΗΜΙΚΟΣ ή Βιολόγος ζητείται από φροντιστήριο 
στο Πέραμα - Πειραιά. Βιογραφικά με συνημμένη 
φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@otenet.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, αναζητά νεαρό 
άτομο για την θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, χρήση Η/Υ 
και το μεταφορικό μέσον. Η προϋπηρεσία είναι επι-
θυμητή, όχι απαραίτητη. E-mail: hr@captainspices.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από τουριστική εταιρία 
για το τμήμα αθλητικού τουρισμού με Σπουδές στο 
αθλητικό ρεπορτάζ και άριστη γνώση της Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: marketing.tech@bbt.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών, 
μητρόγλωσσοι, με άριστη προφορά και κατοχή της 
γλώσσας, με άριστα διαπιστευτήρια, πολύ υπεύ-
θυνοι και με αγάπη για τη δουλειά τους. Περιοχή 
Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, τηλ: 
6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός για διδασκαλία Β’ και Γ’ Λυ-
κείου από τα φροντιστήρια Υποδομή στη Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail:ipodomi@
yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - Βιολόγος - Φυσικός - Χημικός 
ζητείται για φροντιστήριο στην Επανομή. Τηλ: 23920 
45123, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00, καθημερινά.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μέσης Εκπαίδευσης στη Βάρη ζητά 
Καθηγητές για άμεση συνεργασία. Προαπαιτούμε-
να η κατοχή άδειας διδασκαλίας και προσωπικών 
σημειώσεων. Βιογραφικά στο e-mail: fkinitron@
gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ από αθλητική ιστοσελίδα 
ζητούνται για πρακτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@sportsonair.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας και παρα-
πλήσιων σχολών για προσωπική πρακτική εξάσκη-
ση (εθελοντική συνεργασία) σε σελίδα αθλητικού 
περιεχομένου, εργασία από το σπίτι. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@sportsonair.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Καθηγητές native speaker Γαλλικών Γερ-
μανικών, Αγγλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε 
παιδικά και πτυχιακά τμήματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.mouselimi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για Photoshop, Corel, Illustrator 
και Publisher από φροντιστήριο στη Βάρη. Μαθήματα 

συνέχεια στη σελ. 28

Area Sales Manager

Διευθυντής Συντήρησης  
με έδρα τον Πύργο

Ο πελάτης μας είναι δυναμική εταιρία βιομηχανοποίησης αγροτικών προϊόντων και ζητά για τη βιομηχανική μονάδα 
του στον Πύργο δυναμικό στέλεχος που θα αναλάβει την νευραλγική θέση της δ/νσης συντήρησης.

Στις ουσιαστικές αρμοδιότητες/ευθύνες της θέσης αναφέρουμε τα εξής: Την οργάνωση και λειτουργία του συστή-
ματος συντήρησης, τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του τμήματος συντήρησης, τον προγραμματισμό των εργασιών 
των υφισταμένων της Δ/νσης και την ευθύνη της αποτελεσματικής και οικονομικής λειτουργίας του τμήματος.

Κατάλληλοι υποψήφιοι για τη θέση είναι πτυχιούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί με πείρα 8 χρόνων περίπου σε συντήρηση 
βιομηχανίας κατά προτίμηση τροφίμων. Ηλικία 35 - 50 ετών. 

Θα πρέπει να έχουν αναδείξει τον εαυτό τους σε θέματα διοίκησης ομάδας υφισταμένων, στον προγραμματισμό,  
τον έλεγχο και ικανότητας ανάλυσης/ανάδειξης και υλοποίησης ευρηματικών τεχνικών λύσεων.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό/διεθνές περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό του σημείωμα με κωδ. Δ.Σ./ΑΜ στο e-mail:  
alamrop@gmail.com

Η Dataways είναι μία δυναμική εταιρία με εξειδίκευση 
σε υπηρεσίες για υποδομές Cloud και Collaboration, με 
τεχνογνωσία αιχμής και με εξωστρεφή προσανατολισμό. 
Προσφέρει υπηρεσίες Cloud από το 2008 και έχει ανάγκη 
να ενισχύσει το Network Operations Center με νέους αν-
θρώπους που έχουν ταλέντο και όρεξη για νέες γνώσεις 
σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Χρειάζεται να καλύψει θέσεις Systems Administrator 
για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία της στη Θεσσαλο-
νίκη.

Αν θεωρείς ότι: 
•έχεις ευχέρεια να επικοινωνείς με ανθρώπους 
•σου αρέσει να είσαι μεθοδικός 
•νοιώθεις την ανάγκη να δικαιολογείς ότι συμβαίνει 
γύρω σου 
•μπορείς να συνεργαστείς σε περιβάλλον ομάδας 
•αισθάνεσαι άσχημα όταν αθετείς υποσχέσεις 
•γνωρίζεις άπταιστα να μιλάς και να γράφεις  
στην αγγλική γλώσσα  
Kαι έχεις ικανή εμπειρία διαχείρισης στα ακόλουθα 
αντικείμενα: 
•LAN Switching, 802.1q, PVST, VTP, vPC/LACP 
•TCP/IP Networking 
•Routing protocols and BGP 
•Firewall με χρήση Cisco ASA ή open source 
•VPN technologies με χρήση Cisco ASA/IOS  

ή open source 
•SAN storage systems using FC, iSCSI, NFS 
•VMWare VI or Citrix XenServer 
•Linux OS kernel or system customization 
•Bash, Perl, Python programming 
•C/C++ programming 
•Debian, CentOS distributions administration 
•MySQL, Apache, PHP administration,  
Java applications server 
•Windows Server administration 
•Windows Active Directory administration  
Θα ήταν επιθυμητή η εμπειρία σε χρήση  
και διαχείριση στα παρακάτω συστήματα: 
•Server Blade systems 
•MySQL Clustering 
•IDS/IPS Systems 
•SIEM Systems 
•RIPE systems 
•Nagios 
•IPv6 
•SDN Integration 
•Puppet, Chef, Ansible, Salt 
•Cloud, Openstack or Cloudstack infrastructure 
•Helpdesk ticketing systems

Αν θεωρείς ότι είσαι κατάλληλος υποψήφιος στείλε μας 
το βιογραφικό σου με e-mail στο: hr13@dataways.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλους τους υποψηφίους.

Cloud Systems Administrator - [hr13]

Η Εργάνη ΑΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης και της βελτίω-
σης των παρεχόμενων υπηρεσιών της αναζητά Υπεύθυνο 
Πωλήσεων για την περιοχή «Αττική και Νότια Ελλάδα».

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο οπτικού - οπτομέτρη ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων στο 
κλάδο των οπτικών καταστημάτων ή των φαρμακείων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Excel και Powerpoint 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών 

•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης 
χρόνου  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές 
•Bonus ανάλογο των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία) στο e-mail: amarkoutsas@erghani.gr ή 
στο φαξ: 210 7796891.

Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου / Αποθηκάριος 
έως 35 Ετών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, σε 
οργανωμένη αποθήκη 
•Χειρισμός PDA 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 

Προσφέρονται:  
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης 
•Ακεραιότητα 
•Αξιοκρατία

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 6217691, fax: 
210 8140802, e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγε-
λίας: 2014017

Εμβιο-Μηχανικοί
Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριο-
ποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η 
ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης 
ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της 
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην 
εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
Εμβιο-Μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτο-
ρικού, με εμπειρία σε τομείς όπως tissue engineering, 
ορθοπεδικά εμφυτεύματα, επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας με 

έμφαση στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας (DICOM 
Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή 
γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής  
αρθροπλαστικής ισχίου

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.
gr. NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering. Κα. Βιβή Ζάψα. 
Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Εθνικής Αντίστασης 
205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 85240. 
Fax: +30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Εξωτερικοί Πωλητές για Προώθηση Προϊόντων HO.RE.CA
Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Αντικείμενο απασχόλησης: Η αποτελεσματική προώθηση 
των εταιρικών προϊόντων και η καθημερινή διαχείριση 
του πελατολογίου ευθύνης.

Απαραίτητα προσόντα:   
•Γνώση της αγοράς HO.RE.CA. της περιοχής του,  
με επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
πωλήσεων προϊόντων τροφίμων 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 

•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση θα θεωρηθεί προσόν 
 
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
EX-HRC 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο  fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

Η Σ.Α. Βαϊράμογλου ΑΒΕΕ, με παρουσία 75 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά οπτικών ειδών και μηχανο-
λογικού εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικούς - Ηλεκτρολόγους - Τεχνικούς Ιατρικών Οργάνων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη μηχανημάτων στα οπτικά καταστήματα 
Αθήνας και Επαρχίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος  
ή τεχνικός ιατρικών μηχανημάτων) 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office, MS Outlook) 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας & αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ταξίδια 

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: rodolaki_o@bairamoglou.gr. 
*Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας.

Το ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ ζητά:
Event Manager

Για το φεστιβάλ “Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις”, website: 
www.elladagiortigefseis.gr  
Απαιτούμενα θέσης: 
•Εμπειρία σε οργάνωση εκδηλώσεων 
•Αγάπη για το ποιοτικό ελληνικό τρόφιμο  
και την γαστρονομία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Ικανότητες πώλησης σε μικρούς και μεγάλους πελάτες 
•Ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Εμπειρία στην επικοινωνία 
•Καλή γνώση social media  
Οι εργασίες που θα εκτελεί αφορούν: 
•Οικονομικές συμφωνίες με εκθεσιακούς χώρους  
και κατασκευαστές 

•Συνεργασία με κατασκευαστές για την διαρρύθμιση  
του φεστιβάλ 
•Ευθύνη για κάθε οργανωτικό θέμα του event  
(συνεργεία, καθαριότητα, parking, παρακολούθηση 
στησίματος, ξε-στησίματος κλπ) 
•Γενική ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας  
της έκθεσης 
•Έλεγχος του τμήματος πωλήσεων  
αλλά και προσωπική πώληση 
•Εύρεση χορηγών 
•Επικοινωνία της έκθεσης σε online και offline μέσα 
•Συνεργασία με τους γραφίστες και τους υπεύθυνους 
παραγωγής για την δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού 
•Επίλυση προβλημάτων  
Θέση πλήρους απασχόλησης 
Έδρα: Αμπελόκηποι, Αθήνα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: giorti@athinorama.gr

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία - προϋπηρεσία σε καταστήματα πώλησης ειδών 
διακόσμησης σπιτιού, ιδανικά στον τομέα χαλιών/μοκε-
τών Συστάσεις επιθυμητές. 
•Εμφάνιση & επικοινωνιακός χαρακτήρας των υποψήφιων. 
•Γνώση της αγγλικής, H/Y. 
•Συνέπεια & εργατικότητα σε όλες τις δραστηριότητες  
του καταστήματος. 

Για τους άνδρες υποψήφιους απαραίτητη η εκπλήρωση 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: contract@
biokarpet.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης. Θα αξιο-
λογηθούν με προτεραιότητα οι αιτήσεις που τηρούν τα 
απαραίτητα προσόντα.

Η Βιοκαρπέτ, η κορυφαία Ελληνική εταιρεία παράγωγης & εμπορίας χαλιών, φλοκάτης, μοκετών και ειδών οικιακής 
διακόσμησης αναζήτα για τα καταστήματά της στην Αθήνα:

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής - (κωδ. SL-ATH)
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Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
soeasy-vari.com, τηλ: 210 8995184.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά 
Καθηγήτριες ξένων γλωσσών Αποφοίτους Πα-
νεπιστημίου ή Νative Speakers. Βιογραφικά στο 
e-mail: vrilissia@soeasy.gr.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-τρια ζητείται για κατασκευή ανεμο-
γεννήτριας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: κάτοχος 
διδακτορικού με Μεταπτυχιακό, 5ετή ερευνητική 
εμπειρία και απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ecosolutions.gr, τηλ: 
6936 116430.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Φιλολόγους 
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ζητούνται για Κινέζικα, Ολλανδικά, 
Πολωνικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Εσθονικά, Λετονι-
κά, Μαλτέζικα, Νορβηγικά, Σλοβένικα, Δανικά και 
Φινλανδικά, από μεταφραστική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: translations@elanguage.gr, τηλ: 210 
2934747.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομο-
λόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Εκπαίδευσης από εκπαι-
δευτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
attitudeconsulting.gr, κα Πολίτου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων, από εκπαιδευτική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@attitudeconsulting.gr, κας Πολίτου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής-τρια Σέρβικης γλώσσας για 
μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων για τη Θεσσα-
λονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@executive-
communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής-τρια Αγγλικής γλώσσας για 
μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων για το Ηράκλειο 
Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@executive-
communication.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες Απόφοιτοι Πανεπιστημίων 
ή Native Speakers, ζητούνται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mgerondi.gr.

LTES (based in Markopoulos searching for a 
native English Speaker who has experience in 
sales to promote and coordinate its training and 
translation services. CVs: yotab@ltes-global.com.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης, μέλος εκ-
παιδευτικού ομίλου, ζητεί Καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων για άμεση συνεργασία. Προτιμούνται 
κάτοικοι Πειραιά, Ρέντη, Ν. Φαλήρου, Μοσχάτου, 
Νίκαιας, Κορυδαλλού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poliekp.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής, Γερμανικής, Ιτα-
λικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Ρωσικής, Τουρκικής 
και Κινεζικής γλώσσας από επώνυμο δίκτυο ξένων 
γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Φιλολογίας και Φυσικής με διετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ZHTOYNTAI Καθηγητές Αγγλικών από εκπαιδευτή-
ριο στο κέντρο, Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με διετή 
προϋπηρεσία σε φροντιστήριο για πλήρη απασχόληση 
την σχολική χρονιά 2014-2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: job.english.teacher@gmail.com.

ME ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Advanced people’s 
Studies στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Αγγλικών 
με διετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
applepetralona.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αγγλικών-Γερμανικών-Γαλλικών, 
μητρόγλωσσες, υπεύθυνες-εργατικές, με αγάπη 
για την διδασκαλία, με άριστη γνώση της γλώσ-
σας, ζητούνται για μακροχρόνια συνεργασία σε 
ΚΞΓ 40ετούς λειτουργίας στην Καλλιθέα. E-mail: 
.elenisrc@windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός από βρεφονηπιακό σταθμό 
στη Κέρκυρα. Πλήρους απασχόλησης, Απόφοιτος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με όρεξη για μάθηση 
αγάπη στα παιδιά, δημιουργικότητα, φαντασία, υπο-
μονή και υπευθυνότητα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
E-mail: otiagapo@gmail.gr, τηλ: 26610 27364.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Αρχισυντάκτη 
με αποδεδειγμένη εμπειρία στο καλλιτεχνικό - κο-
σμικό ρεπορτάζ για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΘΑ.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών ζητούνται Καθηγητές Ιταλικής και Ισπα-
νικής Φιλολογίας για νέο παράρτημα στα Ιωάννινα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nicolettakou@hotmail.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ φροντιστήριο στις Σέρρες αναζητά 
Καθηγητές Χημείας, Βιολογίας, Ανάπτυξης εφαρμογών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ddfront636@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Αγγλικής, Βουλγάρικης, 
Αλβανικής, Σέρβικης γλώσσας για μαθήματα σε 
στελέχη επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βρεφονηπιοκόμος ή Νηπιαγωγός με προ-
ϋπηρεσία, για δημιουργική απασχόληση και φύλαξη 
κοριτσιού 2 ετών, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για 
6 μήνες (από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2014), 8ωρη 
εργασία. Τηλ: 6946 898694.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για εξωτερική εργασία 
για πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
neagrammh.gr, κωδ: ΔΗΜ-2.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από Καθηγητή για προετοιμασία 
αίθουσας, το καλοκαίρι 3-4ωρα μηνιαίως και για 
χειμώνα 6-10 4ωρα μηνιαίως. Μισθός 7€ την ώρα. 
Τηλ: 6934 866691, 210 9836339.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης και πανεπιστη-
μιακών μαθημάτων, ζητά Καθηγητές για Φιλολογικά 
μαθήματα, Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική-Χημεία, 
Οικονομικά, Πληροφορική, Μηχανική και Νοσηλευ-
τική. Βιογραφικά στο e-mail: itraining@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος - Μηχανικός από 
εταιρία που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντι-
κές υπηρεσίες. Απαραίτητα προσόντα η εμπειρία 
στο δημόσιο τομέα. Ικανότητα στην επικοινωνία 
και οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: dimas@
antipollution.gr.

A FOREIGN language school is looking for a certified 
native English Teacher for 5 weeks in the summer. 
Free accommodation included. Europass CVs: hr@
hyphen.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος για ΑΟΘ και ΑΟΔΕ από 
φροντιστήριο στο Πέραμα. Βιογραφικά (με συνημ-
μένη φωτογραφία) στο mail: fme-kex@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα-ος με πολύ καλή γνώση Αγγλικών για 
8ωρη απασχόληση σε συντακτική ομάδα ιστοσελίδας. 
Δημοσιογραφική εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: information_site@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καθηγητές Ρωσικής, Τουρκικής, 
Σουηδικής, Ολλανδικής, Νορβηγικής και Αραβικής 
γλώσσας, από εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά 
στο e-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-232.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών με πείρα στην προε-
τοιμασία εξετάσεων ζητείται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στα Σεπόλια. Βιογραφικά στο e-mail: 
kxg@hotmail.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος από εταιρία που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης μηχανημάτων 
έργου με έδρα την Παλλήνη. Επιθυμητή εμπειρία σε 
ανυψωτικά ή χωματουργικά ή αγροτικά μηχανήματα. 
Τηλ: 210 6664080, 210 6664353.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα ξενοδοχείων ζητάει για ξενοδο-
χείο της στο Βελιγράδι Προϊστάμενο Συντήρησης με 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* και να μιλάει καλά 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα Μη-
χανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 5ετή 
εμπειρία στο τομέα ασφάλειας και υγείας για την 
περιοχή της Κέρκυρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΒΟΗΘΟΣ - Τεχνίτης για τέντες ζητείται. Κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης. Τηλ: 6973 803041.

ΖHTEITAI Aπόφοιτος ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης για 
μόνιμη εργασία σε εταιρία κατασκευών συστημάτων 
αντίστροφης ώσμωσης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@hotmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
ζητείται έμπειρος Τορναδόρος με γνώση χειρισμού 
εργαλειομηχανών CNC. Τηλ: 2310 763403.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παροχής ηλεκτρομηχανο-
λογικών υπηρεσιών Τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός Πολυτεχνείου για πρακτική άσκηση. Τηλ: 
210 9719180, κα Κνιθάκη.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
εισαγωγής και ψηφιοποίησης 2 δεδομένων, ζητεί 
Υπάλληλο στο τμήμα λογισμικού για πρωινή/απο-
γευματινή εργασία. Απαραίτητη εμπειρία δεδομένων 
2 ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών και Απόφοιτος/η 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αθήνα. Τηλ: 210 6858760.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για κατασκευές / εγκαταστάσεις 
/ συντηρήσεις συστημάτων επεξεργασίας νερού. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία και γνώσεις στη λειτουργία 
αποσκληρυντών και συστημάτων RO. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.iwannou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο Γαζώ-
τρια - Κοπτοράπτρια. Τηλ: 2310 683900, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται για πρακτική άσκηση σε 
κατάστημα ενέργειας. Τηλ: 210 5757321.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Ηλεκτρολόγο 
- Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικό - Συ-
ντηρητή, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-τρια ζητείται για κατασκευή ανεμο-
γεννήτριας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: κάτοχος 
διδακτορικού με Μεταπτυχιακό, 5ετή ερευνητική 
εμπειρία και απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ecosolutions.gr, τηλ: 
6936 116430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για εργασία 
στην Αγγλία με εμπειρία στο κλάδο πολυαιθυλενίου 
/ βιομηχανία πλαστικών και να ξέρει ανακύκλω-
ση/εξώθηση/μετατροπή του πολυαιθυλενίου σε 
πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με 5 χρόνια 
προϋπηρεσία σε γεωτρύπανα (πετρέλαιο) για εργα-
σία στο εξωτερικό, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΒΑΦΕΑΣ ζητείται από φανοβαφείο αντιπροσωπείας 
αυτοκινήτων με γνώσεις στην προεργασία και βαφή, 
τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία, πτυχίο τεχνικού 
αμαξωμάτων και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με 
επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα. E-mail: 
fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Μύκο-
νο με γνώσεις υδραυλικά. Παρέχετε διαμονή και 
διατροφή. Τηλ: 6944 228588.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Μηχανικού για 
τη σωστή λειτουργία ξενοδοχείου στη Σκόπελο. 
Βιογραφικά στο e-mail: milmarie1@hotmail.gr, 
τηλ: 24240 24301.

ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα 
παραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συνεχές, 
5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. Στέφανος. 
Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@nikolisgroup.
com, fax: 210 8140703.

ZHTEITAI Πτυχιούχος, να αναλάβει Yπεύθυνος 
Συντήρησης ξενοδοχειακής εταιρίας 4 και 5* στο 
Ηράκλειο. Επιθυμητή η σχετική προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
steavegr@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται από βιομη-
χανία. Αγγλικά και άριστη χρήση Η/Υ απαραίτητα. 
Soldworks και Γερμανικά επιθυμητά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@egnatiafoundry.gr, fax: 23430 95645.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Alfa Wood Νευροκόπι επιθυμεί να 
προσλάβει Μηχανολόγο - Μηχανικό στη Λάρισα 
με ειδίκευση στη βιομάζα. Περιοχή ευθύνης Ελλά-
δα. Προϋπηρεσία 2 ετών στο κλάδο της βιομάζας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alfapellet.gr.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ζητούνται από οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο στου Γκύζη, με σχετική εμπειρία, για την 
κινητή και ακίνητη προσθετική. Τηλ: 210 6430750

ΝΕΑ Μηχανολόγος - Μηχανικός ζητείται από βιο-
μηχανία. Αγγλικά και άριστη χρήση Η/Υ απαραίτητα. 
Soldworks και Γερμανικά επιθυμητά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@egnatiafoundry.gr, fax: 23430 95645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ με εμπει-
ρία στον 3D σχεδιασμό μέσω Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@diverse.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής που να γνωρίζει από πισίνα 
- υδραυλικά. Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τεχνική 
υποστήριξη και οργάνωση συνεργείου. Απαραί-
τητα προσόντα η εμπειρία και η ικανότητα στην 
οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: mavrakis_e@
antipollution.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος - Μηχανικός από 
εταιρία που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντι-
κές υπηρεσίες. Απαραίτητα προσόντα η εμπειρία 
στο δημόσιο τομέα. Ικανότητα στην επικοινωνία 
και οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: dimas@
antipollution.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αργυρούπολη ζητά 
Ηλεκτρολόγο ΤΕΙ για το τεχνικό τμήμα για τη βι-
ομηχανία τροφίμων με γνώσεις Αγγλικών άδεια 
Ι.Χ και με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phosgr.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Συντηρητή Γενικών Γνώσεων και Καθηκόντων με 
γνώσεις Μηχανολόγου για τη εύρυθμη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Μισθός 900€, αποδεδειγμέ-
νη εμπειρία στο ξενοδοχειακό τομέα. Τηλ: 24240 
22142, e-mail: rigas@skopeloshotels.eu.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί έμπει-
ρους Χειριστές στράντζας - ψαλιδιού. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε σιδηροκατασκευές. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@biofial.gr, τηλ: 2310 755265, 
fax 2310 754929.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων επεξεργασίας νερού αναζητά 
Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 
με καλή γνώση Αγγλικών για στελέχωση του 
τμήματος τεχνικής υποστήριξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@energywater.gr, τηλ: 6946 020015.

Στελέχη Παραγωγής - Μεταποίηση 
- Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο Γαζώ-
τρια - Κοπτοράπτρια. Τηλ: 2310 683900, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου ζητείται 
από εκδοτική εταιρία στα Βόρεια Προάστια. Απα-
ραίτητη εμπειρία σε έλεγχο εκτύπωσης περιοδι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ:prod.as.0614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχεδίου και 
ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς από εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συσκευάστρια Τροφίμων στη Θεσ-
σαλονίκη για κάλυψη θέσης βάρδιας στο τμήμα 
παραγωγής, ωράρια 15:00-23:00 και 23:00-07:00. 
Απαραίτητα κάτοχος Ι.Χ κάρτας ανεργίας 6ήμερη 
πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
irenealx@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανήματος σε εργοστάσιο 
για εργασία στην Αγγλία σε εργοστάσιο, εκπαίδευση, 
βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη εντός 7 ημερών, 
7 λίρες/ώρα. Ασφάλιση. Βιογραφικά στα Αγγλικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για ημιαπασχόληση από κατάστημα 
κουρτινών στο Παλαιό Φάληρο για ραφή κουρτινών, 
καλυμμάτων, ρόμαν, μαξιλαριών. Βιογραφικά στο 
e-mail: patrohots@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 10 κυρίες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία και Ιρλανδία. Άμεση πρό-
σληψη, μέτριο επίπεδο Αγγλικών. E-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Μοδίστρες για εργασία στην Αγγλία, 
ανάλογα την εμπειρία, καλά Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
OPERATIONS Department Assistant Manager 
with fair experience in shipping. Good English 
speaking and writing necessary. Tel: 210 96 81 
777, 10:00-19:00.

GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer 
orientation, Proficiency Level English, computer 
literacy are a must. E-mail: portsalesengineer@
gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires Marine 
Engineer. Minimum 3 years experience on board 
merchant vessels, strong customer orientation, 
negotiation/sales skills, Proficiency level 
English, computer literacy are a must. E-mail: 
technicalservicecoordinator@gmail.com.

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ζητείται για princess v50 με εμπειρία 
στις ναυλομισθώσεις. Βασικός μισθός και υψηλά 
ποσοστά από τις ναυλομισθώσεις, άριστη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: rigas@
skopeloshotels.eu, τηλ: 24240 22142.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης / Αγορών ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Θάσο. Προηγούμενη 
πρϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

Η MY YOGHURT αναζητά Βοηθό Αποθηκάριου για 
την κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου - Αποθήκης ειδών super 
market ζητείται στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς, για 
αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια. Προϋπηρεσία 5ετή, 
συστάσεις μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη για ερ-
γασία. Τηλ: 6974 029999.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία φυτών ζητεί Υπάλληλο για 
εκτέλεση παραγγελιών και τήρηση αποθήκης. Επι-
θυμητή γνώση φυτών, πλήρες ωράριο, μισθός, 
ασφάλιση. Προτιμούνται κάτοικοι Κορωπίου και 
γύρω. Βιογραφικά στο e-mail: marinarasouli@
paradiseplants.gr, τηλ: 210 6627440.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ μεταφορική εταιρία στη Ρόδο ζητείται 
Αποθηκάριος - Εργάτης για πλήρη απασχόληση με 
γνώσεις χειρισμού κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: 
storage_cv@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Αποθήκης. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
levis@zafoliahotel.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις 
ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να 
προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός διεθνών μεταφορών με κάρτα 
ανεργίας, κάρτα ταχογράφου, εμπειρία σε Ανατολική 
και Δυτική Ευρώπη και να κατέχει από ψυγείο. Τηλ: 
6976 568723, κος Γιώργος.

ΔΧ ΦΟΡΤΗΓΟ 8 τόνων με υδραυλική πόρτα ανα-
ζητά Οδηγό για συνεργασία. Τηλ: 6988 070070.

ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών στο Καλοχώρι, ζητά 
Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού (κλαρκ), χειριστή Η/Υ. 
Κάτοικος Δ. Θεσσαλονίκης. Εμπειρία και ως Απο-
θηκάριος θα προτιμηθεί. E-mail: thessaloniki@
italylines.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για μεταφορική εταιρία με έδρα 
την Αττική, για διαδρομές προς Θεσσαλία και Πε-
λοπόννησο. Πολύ δουλειά, καλές αμοιβές. Τηλ: 
210 9703233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Δ’ για ξενοδοχείο στη 
Μύκονο με γνώσεις Αγγλικών. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Τηλ:6944 771905.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη με 5 χρόνια εμπειρία, Αγγλική γλώσσα και 
δίπλωμα κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 Οδηγοί με δίπλωμα Γ’ και Ε’ κατηγορίας, 
Αγγλική γλώσσα, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 
Άμεση πρόσληψη, 3 χρόνια εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με ανάλογο δίπλωμα για 
φορτηγά 40 τόνων, Γερμανική γλώσσα. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εταιρία στην Αγγλία, για 
Γραμματειακή Υποστήριξη και Αποθήκη. Άμεση 
πρόσληψη, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες με ή χωρίς εμπειρία για 
εργασία σε εργοστάσια στην Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική στον Ασπρόπυργο ζητεί άτομο με 
άδεια Χειριστή κλαρκ και άδεια οδήγησης φορτηγού. 
Τηλ: 210 3462121, 2105580297.

ΑΠΟΘΗΚΗ λευκών ειδών ζητεί Εργάτη για πα-
ραγγελίες, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, βαριά εργασία. 
Μόνιμη απασχόληση, περιοχή Άγιοι Ανάργυροι. Τηλ: 
210 8547717, ώρες επικοινωνίας 12:00-15:00.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ bobcat ζητείται από τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 6946 466743.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία στη Σίνδο, Οδηγοί 
με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας για συρόμενο φορτηγό 
και για δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Βουλγαρία - 
Θεσσαλονίκη. Αποδεδειγμένη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: OΘB530.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Sugarworld - Αλιπράντης ΕΠΕ αναζητεί 
Βοηθό Αποθήκης, με: προϋπηρεσία σε μηχανογρα-
φημένη αποθήκη, MS Office, Αγγλικά-δίπλωμα 
οδήγησης-εργατικότητα-ομαδικότητα-εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
management@sugarworld.gr,τηλ: 210 9603114.

ΑΠΟ ΤΟ LADOPANO.gr ζητείται Υπάλληλος Απο-
θήκης στην Κ. Τούμπα για 4ωρη/5ημερη εργασία. 
Απαιτούνται γνώση H/Y και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos beach hotel στην Πάργα 
αναζητά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με άριστη 
γνώση Αγγλικών, ικανότητα στην επικοινωνία 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης / Αγορών ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Θάσο. Προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στα Νότια Προάστια ζητεί άμεσα 
Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία. Απαραίτητα 
πιστοποιητικό υγείας και γνώσεις ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων, κάτοικοι Νοτίων Προαστίων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cvhotel2014@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος από το Casino Corfu, 
με γνώσεις Η/Υ και καλές γνώσεις Αγγλικών. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο ξε-
νοδοχείο Corfu Palace, Λεωφόρος Δημοκρατίας 
2. Τηλ: 26610 46941, εσωτ: 3.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* αστέρων στη Θάσο ζητά Καμα-
ριέρα Ορόφων. Ανάλογη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κοίνυρα Θάσου 
αναζητεί Καμαριέρες με σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: marantonbeachhotel@
gmail.com, τηλ: 25930 41294.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κοίνυρα Θάσου, 
αναζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με σχετική προϋ-
πηρεσία και γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: marantonbeachhotel@gmail.com, τηλ: 
25390 41294.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα ξενοδοχείων ζητάει για ξενοδο-
χείο της στο Βελιγράδι Προϊστάμενο Συντήρησης 
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* και να μιλάει 
καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 22890 
27890, 22890 27892.

συνέχεια στη σελ. 30

Η βιομηχανία χρωμάτων BERLING ABEE, αναζητά:

Συνεργάτη/ιδα για τη Στελέχωση 
του Τμήματος Πωλήσεων Εσωτερικού

Αρμοδιότητες: Οργάνωση και ανάπτυξη του πελατολογίου 
της εταιρείας στις περιοχές ευθύνης. Η θέση αναφέρεται 
στον διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση 
τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε πωλήσεις χρωμάτων, 
εργαλείων, ή άλλων δομικών υλικών. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ κυρίως MS office 
•Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες υποψήφιους) 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία (50%)  
Λοιπές δεξιότητες: 
•Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία 

•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Ισχυρές διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Αναλυτική σκέψη για τη σωστή ερμηνεία των τάσεων 
της αγοράς 
•Εργατικότητα, φιλοδοξία, αυτοπεποίθηση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό, ανταγωνιστικό μισθό και πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη 
•Υψηλά bonus για την επίτευξη στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο και υπολογιστή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@berling.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου να στελεχώσει το νέο της κατάστημα στη Χαλκίδα, ζητά 
άτομα ηλικίας 20- 35 ετών για τα πόστα:

Service (με εμπειρία) και Υπεύθυνος Καταστήματος
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr.Fax: 2410 534020.  
Τηλ. 2410 255260.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα πα-
ραγωγής στην Αθήνα:

Προγραμματιστή Εφαρμογών Η/Υ 
(κωδ.: ATH.DEV04)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft .NET, C# και Microsoft SQL Server 
•Γνώσεις σε εμπορολογιστικές εφαρμογές θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας
Αξίζεις 5,000 ευρώ μηνιαίως; 
 
Θέλεις; 
•Θέλεις να ενταχθείς στον μεγαλύτερο  
οργανισμό πωλήσεων ακινήτων  
παγκοσμίως; 
•Θέλεις να κερδίζεις περισσότερα από 
60.000€  
ετησίως; 
•Θέλεις να κάνεις καριέρα στο καλύτερο  
και μεγαλύτερο γραφείο στην Ελλάδα; 
•Θέλεις την καλύτερη εκπαίδευση διεθνώς; 
•Θέλεις να έχεις προσωπική καθοδήγηση  
και να υποστηρίζεσαι από έμπειρο  
επαγγελματία; 
•Θέλεις να έχεις ένα πλάνο καριέρας  
προσαρμοσμένο σε σένα; 
•Θέλεις να αυξήσεις τον προσωπικό  
σου πλούτο; 
 
Μπορείς; 
•Μπορείς να επενδύσεις στην προσωπική 
σου επιτυχία; 
•Μπορείς να διαχειριστείς τις προσωπικές 
σου  
δαπάνες για 3 μήνες; 
•Μπορείς να αναλάβεις προσωπική ευθύνη 
για τη δουλειά σου το χρόνο σου και  
τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σου; 

•Μπορείς να ακολουθείς οδηγίες  
και κατευθύνσεις; 
•Μπορείς να επικοινωνείς και να συναντάς 
νέους πελάτες; 
•Μπορείς να δουλέψεις πολύ σκληρά; 

Επικοινώνησε με την RE/MAX ΝEWDEAL, 
Νο 1 στις πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα 
με τους περισσότερους και τους καλύτερους 
συμβούλους ακίνητης περιουσίας. Είναι η ελίτ 
των επαγγελματιών στο real estate. Δείτε 
αναλυτικά www.kariera.remax-newdeal.com. 
Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο δεν είναι 
απαραίτητα.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
(University of REMAX) 
•Ισχυρό brand name (ανάμεσα στα  
πιο αναγνωρίσιμα σήματα διεθνώς) 
•Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων  
για την ανάπτυξη των συνεργασιών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαφημιστική προβολή 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
newdeal.remax@gmail.com

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση αττικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 1982 και 
η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου. Η εταιρεία 
διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσα-
λονίκη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Β. Ελλάδα. Για την υποστήριξη των αναγκών 
της στη Β. Ελλάδα, η εταιρεία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου  
σε περιοχές ευθύνης του σε νομούς της Β. Ελλάδας 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες 
του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών,  
και ενημερώνει την εταιρεία 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες  
όσο και με τους συνεργάτες 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση  
για επιτυχία 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων 

•Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη, 
επιθυμητή 
•Γνώση αγγλικών 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή 
μέσω e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) 
αναφέροντας το κωδικό της θέσης: ΠΘ/1.

Καθήκοντα: 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών  
και διαδικασιών καταστήματος 
•Παρακολούθηση προϋπολογισμού καταστήματος  
και στοχοποίηση πελατών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

•5ετή εμπειρία σε θέση πωλήτριας 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας και οργάνωσης 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:

Πωλήτρια για το Κατάστημα του Κηφισού

Η Randstad Hellas, αναζητά να προσλάβει Μηχανικό Ανυψωτικών Μηχανημάτων για λογαριασμό πολυεθνικής 
εμπορικής εταιρείας περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, στην περιοχή της Πάτρας:

Ο εργαζόμενος θα μετακινείται με εταιρικό van και θα πραγματοποιεί επισκέψεις στους πελάτες της εταιρείας στην 
ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Αρμοδιότητες / responsibilities 
•Υποστήριξη πελατών μετά την πώληση σε θέματα βλαβών και συντήρησης 
•Υποστήριξη κινητού συνεργείου σε τεχνικές πληροφορίες και διαδικασίες διάγνωσης, επισκευής, εγγύησης 
•Διάγνωση βλαβών σε κινητήρες, σασμάν, υδραυλικά συστήματα, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, υδραυλικές βλάβες 
και διερεύνηση των αστοχιών 
•Επιδιόρθωση βλαβών ανυψωτικών μηχανημάτων 
•Παραγγελίες ανταλλακτικών 
•Επικοινωνία με πελάτες  
Προσόντα / requirements 
•Απόφοιτος ΙΕΚ/τεχνικής σχολής/ΤΕΙ μηχανικού αυτοκινήτων ή συναφούς αντικειμένου 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών και άνω σε συνεργείο/αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•Καλή γνώση αγγλικών (κατανόηση και γραφή) 
•Χρήση η/υ 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ευελιξία μετακίνησης  
Πληροφορίες / information 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκο-
σμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με 
την επιτυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω link: http://www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3953. Follow us 
on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Για εργασία σε επαγγελματικό σκάφος αναψυχής ζητείται:

Καπετάνιος A’ ή Β’
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε σκάφη αναψυχής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με φωτογραφία στο: yachts@outlook.com

Επαγγελματικό Σκάφος Αναψυχής
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Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί: Sous Chef για Κέρκυρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com, fax: 
28310 54308.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
στην Ελλάδα ζητεί: Μάγειρα κρύας κουζίνας για 
Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com, 
fax: 28310 54308.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* ζητάει Σερβιτόρο με 
εμπειρία για σεζόν 2014. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: reservations@varosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τις οικιακές δουλειές - μα-
γείρεμα σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης με 
διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ/ΜΑΓΕΙ-
ΡΙΣΣΑ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για εργασία σε καφέ-
μπαρ στην περιοχή Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 
6977 468111.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ - Ψήστες και Βοηθοί, ζευγάρια ζη-
τούνται από Ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία, 
Αυστρία. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. 
Τηλ: 0043 68860130271.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για εργασία σε καφέ-μπαρ 
στην περιοχή Ντεπώ Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: demiflower1.7@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ για beach bar ζητείται από ξενοδοχείο 4* 
αστέρων στη Γλυφάδα, εμφανίσιμη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από ξενοδοχείο 4* αστέ-
ρων στη Γλυφάδα με προϋπηρεσία, γνώση ξένων 
γλωσσών, πτυχίο. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης για πλήρη απασχόληση 
από εστιατόριο σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sbatis@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζητά Α’ 
και Β’ Μάγειρες για τη σεζόν 2014. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΒΟΗΘΟΙ Μάγειρα ζητούνται για εστιατόριο στην 
Κεφαλονιά. Μισθός 1200€ το μήνα, ασφάλεια, 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ με εμπειρία στην παραδοσιακή Ελληνική 
κουζίνα για εστιατόριο στην Κεφαλονιά. Παρέχεται 
διαμονή, διατροφή, ασφάλεια και 1800€ το μήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται ως Πιτσαδόροι, Κρεπιέρηδες 
και Βοηθοί Μάγειρα από κατάστημα στο Κεραμεικό. 
Τηλ: 6906 226615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Σεφ - Μάγειρας για σεζόν, για 
να αναλάβει εστιατόριο σε νησί των Κυκλάδων. 
Τηλ: 6944 451791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου σε ταβέρνα στη 
Λευκάδα για τη θερινή σεζόν. 8ωρη-12ωρη 
εργασία, 700-900€ και ασφάλεια-διαμονή-δι-
ατροφή. Προϋποθέσεις: Αγγλική γλώσσα. E-mail: 
cv@jobtrust.gr, με θέμα: Βοηθός Σερβιτόρου σε 
Ταβέρνα-Λευκάδα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Μάγειρες, για εργασία 
σε cafe - restaurant στην επαρχία Πάφου, Κύπρο. 
Προϋποθέσεις: Ελληνκά, καλά Αγγλικά, εμπειρία. 
Παρέχονται 700€ και άνω, διαμονή, διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
Cafe-Restaurant - ΚΥΠΡΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες και Barmen -women 
για 8ωρη εργασία σε bar - restaurant στη Λευκω-
σία, Κύπρο. Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία. 
Μισθός 700-750€/μήνα συν bonus-tips συν ένα 
γεύμα ημερησίως και διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: BAR-SERVICE-
ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις σε ξενοδοχείο 4* αστέ-
ρων στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής για εργασία μέχρι 
τον Οκτώβρη. Προϋποθέσεις: Ρώσικα/Ελληνικά/
Αγγλικά. Παρέχονται: βασικός μισθός/διαμονή/
διατροφή/wifi/4 μέρες το μήνα ρεπό. E-mail με 
θέμα: Service-Ξενοδοχείο Χαλκιδικής 4*: cv@
jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι με εμπειρία για να εργα-
στούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Μεταξουργείο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Ημιαπασχόληση. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 6971 992583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Α’ ή Β’ με προϋπηρεσία, 
για εποχιακή ή μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@baxevanis.com, κος Γιάννης 
Μπαξεβάνης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ταμείο και Μπουφετζή-
δες στο cantinaburger στο Μαρούσι. Βιογραφικά 
στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 210 
6143232.

CHEFS wanted for restaurant chains in England. 
Cdps, jr sous, sous, grill chefs. Good english. 2-3 
years-seasons in a la carte. CVs in english with 
photo & skype id: silver.lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα δύο Βοηθοί Μάγειρα και 
ένας Μάγειρας με γνώσεις Ιταλικής κουζίνας 
για ξενοδοχείο - μπάρ στη Χερσόνησο Κρήτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kahluahotel.gr, 
τηλ: 6951 150939.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα σύνορα Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης ζητά Προσωπικό για το κατάστημα. 3 για 
πακέτο-2 ψήστες-2 κόφτες-1 άτομο για σέρβις-άτομο 
για τύλιγμα-1 άτομο για καθάρισμα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 555557, κος Αναστάσης, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητεί Μάγειρα / Μαγείρισσα, 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Τηλ: 22890 23806.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στην Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Μάγειρες για τη σεζόν 2014. 
Τηλ: 6945 398089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για παραγωγή και σέρβις, 
για μόνιμη απασχόληση, σε σύγχρονο καφέ. Τηλ: 
6932 365586, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για μεσογειακή κουζίνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olla-glyfada.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο στο σέρβις - poolbar 
για ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Σαντορίνη. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: astro@otenet.
gr, τηλ: 6947 188318.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα Β’/Μαγείρισσα Β’ 
με γνώσεις a la carte. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για μόνιμη απασχόληση, η 
οποία να γνωρίζει από παραγωγή και service. 
Τηλ: 6932 365586, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για σεζόν σε ψαροταβέρνα 
στη Σύμη - Δωδεκανήσου. Απαραίτητα Αγγλικά, 
επιθυμητή δεύτερη γλώσσα. Παρέχεται διαμονή, 
σίτιση και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
symi-odyssia.gr, τηλ: 6977 411422 κ.Βασίλη, 6974 
583702 κ.Μανώλη.

ΨΗΣΤΗΣ - Τεχνίτης Σφολιατοειδών με πείρα στην 
παρασκευή πίτσας, πεϊνιρλί κάθετης παραγωγής, 
ζητείται από εργαστήριο τροφίμων στο Γαλάτσι, 
βραδινή απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gotsishouse.gr.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για snack bar ξενοδοχεί-
ου στη Ζάκυνθο. Πλήρης απασχόληση. Διαμονή 
παρέχεται εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: oscarhtl@otenet.gr, τηλ: 6974 766901.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στην Σαντορίνη ανα-
ζητά πεπειραμένο Captain και Σερβιτόρο, καλή 
γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών με προοπτικές μακροχρόνιας συνερ-
γασίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mg@lamaltese.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται απο ξενοδοχείο της Γλυφά-
δας με προϋπηρεσία, Απόφοιτος Σχολής, γνώση 
ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ για beach bar ζητείται από ξενοδο-
χείο της Γλυφάδας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στην Σαντορίνη αναζητά 
Σερβιτόρο με 3 χρόνια προϋπηρεσία a la carte 
και γνώση 2 ξένων γλωσσών. Ικανότητα στην 
επικοινωνία σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη, εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos village στη Ρόδο ζητά 
γαι άμεση συνεργασία, Μπάρμαν για το poolbar, 
ωράριο συνεχόμενο, μισθός και στέγη. Βιογραφικά 
στο e-mail: fb@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μεζεδοπωλείο στα Άνω Πα-
τήσια, με εμπειρία σε καφέδες και σέρβις. Τηλ: 
6981 02622, κα Μάρθα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5* αστέρων στη Σκιάθο, 
αναζητά Captain Εστιατορίου με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία 
σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, ερ-
γασία έως το Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για σέρβις ή μπαρ στο 
Θησείο, έμπειρες για μόνιμη εργασία. Μισθός 
βασικός. Βιογραφικά στο e-mail: platakosm@
gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ με Αγγλικά και Ρώσικα για τουριστικό 
εστιατόριο στην Πλάκα ζητείται. Βιογραφικά στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

AN EXPERIENCED Waiter needed in Santorini 
urgently. Good English knowledge is a must. CVs: 
info@avatonresort.com.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται για ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για την κα-
λοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: jobopp@
pellihotel.com.

ΞENOΔOXEIAKH μονάδα 5* αστέρων στη Σκιάθο, 
αναζητά Maitre με προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυνα-
μικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, 
με εργασία έως τον Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
F & B Manager με προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυνα-

μικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, 
με εργασία εώς τον Οκτώβριο. E-mail: careers@
aquavistahotels.com.

ΤΟ EVERGREEN επιθυμεί να προσλάβει νέους-
ες ως Σερβιτόρους-ες-Barista-Παρασκευαστές 
κρύας κουζίνας, για μόνιμη απασχόληση. Παρέ-
χεται εκπαίδευση-ασφάλιση-ΙΚΑ. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης. E-mail με 
φωτογραφία: msofiti@evergreen.gr, τηλ: 6945 
221619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef για μεσογειακή κουζίνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olla-glyfada.gr.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για Αγγλία με 5 χρόνια 
προϋπηρεσία, Αγγλική γλώσσα και δίπλωμα 
οδήγησης, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το μήνα Αύγουστο από ελαι-
ουργική επιχείρηση στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 
με γνώση προγράμματος Ultimo ERP. Τηλ: 210 
8142418, 210 8142062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία για τον κήπο - πισίνα 
- συντήρηση σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλο-
νίκης με διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΚΗΠΟΥΡΟΣ/
ΠΙΣΙΝΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος για πλήρη απασχό-
ληση σε αγροτικό συνεταιρισμό στην περιοχή της 
Σκάλας Λακωνίας. Προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου 
Φυτικής Παραγωγής, καλά Αγγλικά, δίπλωμα 
οδήγησης, όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο 
email: info@eliosfruit.gr.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής-τρια με προϋπηρεσία 
σε κομμωτήριο, με πείρα σε βαφείο και χτενίσματα. 
6ήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Περιοχή Σαντορίνη. Τηλ: 22860 23678.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με 2 χρόνια εμπειρία ζητείται από 
το ιατρικό δερματολογικό κέντρο Athens City 
Med στον Πύργο Αθηνών. Τηλ: 210 7774737.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία στα καλλυντι-
κά φαρμακείου για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
E-mail: info@i-cure.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Personal Trainers για συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: home_work1965@yahoo.
gr, τηλ: 6972 449116.

ΑΤΟΜΑ με ωραία εμφάνιση και έκφραση με ή 
χωρίς εμπειρία ζητούνται για την ανάπτυξη portfolio. 
Βιογραφικά και 1-2 φωτογραφίες στο e-mail: 
photo.modelg@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Αισθητικός - Τεχνίτρια. 
Περιποίησης άκρων για ινστιτούτο αισθητικής στο 
κέντρο του Βόλου. Τηλ: 6944 746505.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonian Mare ζητεί Θερα-
πεύτρια για το Spa με καλή γνώση Αγγλικών, 
επικοινωνιακή, με σπουδές στο τομέα του μασαζ 
ή φυσικοθεραπείας (προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
επιθυμητή). E-mail: a.safarikas@mykonianmarehotel.
com, fax: 22890 27120.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται από 
τμήμα διατροφικής αγωγής του πολιτιστικού 
κέντρου δήμου Παλαιού Φαλήρου, με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 210 9848730, ώρες 
επικοινωνίας 17:00-20:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής-τρια με προϋπηρεσία 
σε κομμωτήριο, με πολυετή πείρα σε βαφείο και 
χτενίσματα. 5θήμερη εργασία, πλήρης απασχό-
ληση, ασφάλιση ΙΚΑ. Περιοχή κέντρο Χαλκίδας. 
Τηλ: 22210 29177.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μασάζ - φυσιοθεραπείες 
προσώπου, με καλά Αγγλικά σε σπα ξενοδοχεί-
ου στα Καλάβρυτα, με διαμονή και φαγητό. Τηλ: 
6945 776821.

ΤΕΧΝΗΤΡΙΑ άκρων επαγγελματίας, με προϋπηρεσία 
ζητείται για μόνιμη εργασία, ΙΚΑ. Περιοχή Πειραιάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, 
τηλ: 210 4120380.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραμένη, ζητείται για ημια-
πασχόληση από κομμωτήριο. Τηλ: 210 5137449.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Spa Manager για Ρόδο, Κω και Κρήτη. 
Aπαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: career@mitsishotels.com, τηλ: 210 9601164.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με εξειδίκευση στα νύχια, για ιατρεία 
στο Κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανίσιμη και 
με έφεση στην επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Spa Therapist για Μανικιούρ / Πε-
ντικιούρ / Κοσμετολογία, Κρήτη. Από 1/5 έως 
30/9, προϋποθέσεις: πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, 
βασικός μισθός/ασφάλεια ΙΚΑ/διαμονή/διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, με θέμα: 
Spa- Κρήτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για προώθηση παραφαρ-
μακευτικών προϊόντων και καλλυντικών σε 

φαρμακείο στα Νότια προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: katiakostavasili@gmail.com, τηλ: 6937 
067868, κα Κάτια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις σε Η/Υ και Μα-
κιγιάζ. Δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής. Τηλ: 
210 4917210, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά Spa 
Therapist με προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλι-
κών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυναμικό 
και ευχαριστό περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, με 
εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: careers@
aquavistahotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου ζητεί Αισθητικό και Μασέζ για την στε-
λέχωση τμήματος spa με απαραίτηση προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
theisland@theislandhotel.gr.

ΤΟ POLIS Hammam το πιο παραδοσιακό Hammam 
στην Ελλάδα ζητεί έναν επαγγελματία Φυσιο-
θεραπευτή - Μασέρ άριστης γνώσης Σουηδικής 
μάλαξης. Θεμιτές extra γνώσεις thai, shiatsou, 
reflexology. Βιογραφικά στο e-mail: info@polis-
hammam.gr, τηλ: 2310 488216.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 
- 17 αναζητά Διατροφολόγο για επικείμενη συ-
νεργασία. Μισθός 1.000€. Τηλ: 6980 820593, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος για spa ξενοδοχείου με εμπειρία 
στο αντικείμενο για την εύρυθμη λειτουργία του 
spa. Βιογραφικά στο e-mail: milmarie1@hotmail.
gr, τηλ: 24240 24301.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί, Μασέρ και Φυσιοθεραπευτές 
από εταιρία διαχείρισης spa για να εργαστούν σε 
ξενοδοχεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeospas.
gr, τηλ: 2810 263700, 6946 123430.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να 
εργαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Οινοφύτων, 
Βοιωτίας. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να 
εργαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Σπάτων. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να 
εργαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Αμαρουσίου. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να 
εργαστούν ως Φύλακες σε περιοχές Άλιμος - 
Γλυφάδα - Βούλα. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά 2 ευπαρουσίαστους, για 
τα κεντρικά γραφεία μεγάλου ομίλου εμπορίας 
τροφίμων. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές 
αποδοχές, περιοχή Άλιμος. Τηλ: 210 7219730.

ΠΛΥΝΤΗΣ για πλυντήριο αυτοκινήτων ζητείται. 
Καλή γνώση σε πλύσιμο, βιολογικό καθαρισμό, 
ξεθάμπωμα φαναριών, πλύσιμο μηχανής αυτο-
κινήτου με άδεια οδήγησης. Τηλ: 6970 713014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες για διανομή φυλλαδίων 
σε αυτοκίνητα ή φανάρια, (Γλυφάδα, Άλιμος, 
Ελληνικό). Τηλ: 6945 285755.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ταχυμεταφορών αναζητά 
Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω. Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης 
μηχανής. Τηλ: 210 6105860.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός και Babysiter χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις, ως Εσωτερική στη 
Μύκονο. Μισθός 700€. Τηλ: 211 2140127, 6906 
228854.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, fax: 210 6820821.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security), 
στα Βόρεια Προάστια ζητεί νέες για κέντρο λήψης 
σημάτων. Τηλ: 210 6216201, 210 6216220, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Αποθήκης. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά άτομα για 17 θέσεις 
στην Πάτρα. Απαραίτητη η άδεια Security. Τηλ: 
2610 454327, 6985 887060 ώρες επικοινωνίας 
09:00-17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

ZHTOYNTAI άτομα, κάτοχοι άδειας εργασίας 
security, για εργασία στην περιοχή του Αμα-
ρουσίου. Βιογραφικά στο e-mail: cronos@line.
gr, τηλ: 6985 570498, Cronos Security.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από γραφείο στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας για πρωινή εξωτερική 
εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Ευέλι-
κτο ωράριο. Τηλ: 210 8212972.

ΕΤΑΙΡΙΑ Fasility Services αναζητά Εργάτη για 
εργασία σε πλυντήρια πολυτελούς ξενοδοχεί-
ου στο Ναύπλιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr, τηλ: 210 6829571.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητείται Υπάλ-
ληλος για εξωτερικές εργασίες για το υποκατάστη-
μα της Αθήνας. Σχέση εργασίας: Ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: saneco@yahoo.com, fax: 
2310 689054.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητείται Υπάλ-
ληλος για εξωτερικές εργασίες για το υποκατάστη-
μα της Θήβας. Σχέση εργασίας: Ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: saneco@yahoo.com, fax: 
2310 689054.

ΦΥΛΑΚΕΣ ζητούνται με άδεια εργασίας σε ισχύ 
και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
msdougkou@northstarsa.gr, τηλ: 6948 684633.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες με άδεια, δεκτοί 
και απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας, κάτοχοι 
μεταφορικών μέσων, περιοχές Πάρνηθα, Γλυ-
φάδα, Γραμματικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται για την περιοχή της Κυ-
ψέλης. Τηλ: 6936 997631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες με δίπλω-
μα αυτοκινήτου και μηχανάκι. Περιοχή Πειραιάς 
- Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: marilenave@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες με δίπλω-
μα αυτοκινήτου και μηχανάκι. Περιοχή Πειραιάς 
- Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: marilenave@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery για cafe στην περιοχή της Ν. 
Σμύρνης. Τηλ: 215 5507508.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Εξωτερικό Υπάλληλο, κάτοχο δικύκλου. Θα εκτιμηθεί 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr, με την 
ένδειξη εξωτερικές εργασίες.

ΖΕΥΓΑΡΙ με προϋπηρεσία ζητείται για καθαρισμό 
δωματίων από ξενοδοχείο στην Άνδρο. Τηλ: 22820 
41236, 22820 41627.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση εντός Αθηνών 
Καμαριέρες και Εργάτες γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία για τον κήπο - πισίνα 
- συντήρηση σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλο-
νίκης με διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΚΗΠΟΥΡΟΣ/
ΠΙΣΙΝΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τις οικιακές δουλειές - μα-
γείρεμα σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης με 
διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ/ΜΑΓΕΙ-
ΡΙΣΣΑ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα σύνορα Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης ζητά Προσωπικό για το κατάστημα. 3 
για πακέτο - 2 ψήστες - 2 κόφτες - 1 άτομο για 
σέρβις - άτομο για τύλιγμα -1 άτομο για καθάρισμα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 555557, κος 
Αναστάσης, ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός - Νταντά για εργασία 
σε σπίτι στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για τις 
οικιακές δουλειές και φροντίδα 2 παιδιών (4 ετών 
αγόρι και κορίτσι). Μισθός: 500€. E-mail: cv@
jobtrust.gr, με θέμα:ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΝΤΑΝΤΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 24ωρη φύλαξη ηλικιωμένου 
(γεροντική άνoια). Παρέχονται: 600-700€, διαμονή/
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εσωτερική και φύλαξη 
ηλικιωμένου (μαγείρεμα, οικιακές δουλειές) από 
Βουλγαρία στο Μαυρονέρι, Πικρολίμνης, Κιλκίς. 
Παρέχονται: 400-700/800€. E-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: Οικιακή Βοηθός Εσωτερική/Φύλαξη 
Ηλικιωμένου - Νομός Κιλκίς.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 νέοι -ες από εταιρία στο 
Πεδίον του Άρεως για καθημερινή πρωινή εξω-
τερική εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8212972.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες / Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών (Νόμιμες αποδο-
χές - ασφάλιση - επιδόματα). Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας, απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9883865, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σίδερο, με εμπειρία, για 
να εργαστούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Με-
ταξουργείο. Ημιαπασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6971 992583.

ΠΛΥΝΤΗΣ Αυτοκινήτων με προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση ζητείται από αντιπροσωπεία για τον 
καθαρισμό και την προετοιμασία των αυτοκινή-
των, με δίπλωμα αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, υπευθυνότητα και 
επαγγελματική συνέπεια. Τηλ: 210 7647824, 
εσωτ: 15.

ZHTOYNTAI Καμαριέρες με καλά Aγγλικά για 
εποχιακή εργασία σε ξενοδοχείο. Επιθυμητή η 
γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη, ζητά Receptionist. 
Απαραίτητα: Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, 2-3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4-5 αστέρων, άριστα 
Αγγλικά, πολύ καλή γνώση Η/Υ-Opera ή Fidelio, 
ικανότητες οργάνωσης. E-mail: nhotel1@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και Καμαριέρα ζητείται για ξενοδοχείο 
στη Λευκάδα. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΝΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία στο τμήμα κρατή-
σεων σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Προϋποθέσεις 
πολύ καλά Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ. Μισθός 700€ και 
ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.
gr, θέμα: εργασία σε ξενοδοχείο-κρατήσεις.

HOTEL chain in Rethymno Crete is looking to 
employee children’s club responsible (m / f). 
Experience in similar positions and knowldege 
of German and English is essential. CVs: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Μάτι Αττικής ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής Νυχτερινό με γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: attbeach@otenet.gr.

ΖHTOYNTAI Kαμαριέρες για ξενοδοχείο στη Φολέ-
γανδρο με διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alexandra Golden Boutique Hotel 
στη Θάσο ζητεί Receptionist με προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικών, προαιρετικά Γερμανικών - Ρώσικων. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
mng@alexandrabeach.gr, τηλ: 25930 58000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο στην Χαλ-
κιδική, Πευκοχώρι. Παρέχεται διατροφή, διαμονή, 
ασφάλιση. Τηλ: 23740 63717.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ O&B Athens Boutique Hotel 
ζητεί Ρεσεψιονίστ με προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
η άριστη γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για ξενοδοχείο A’ κατη-
γορίας στην Πάρο με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Απαραίτητη οργανωτική ικανότητα, συνέπεια, 
συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@minois-village.gr, 
τηλ: 6945 191585.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται έμπειρη για μικρή ξενοδο-
χειακή μονάδα στη Κω. Παρέχονται ικανοποιητικός 
μισθός, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@nissiakamares.gr, τηλ: 6936 706000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη απα-
σχόληση σε 3* ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, άνεργος 
με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, άριστη γνώση της 
Αγγλικής και μίας άλλης ξένης γλώσσας. Πλε-
ονέκτημα η χρήση του Ερμή-Windows. E-mail: 
sales@parkhotel.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων και συστημάτων κρατήσεων, Αγγλικά και 
οπωσδήποτε συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist, από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από κεντρικό 
ξενοδοχείο 3* αστέρων στην Αθήνα, με προϋπηρεσία, 
γνώση ξένων γλωσσών, Fidelio. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hotelsofathens@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για κεντρικά 
ξενοδοχεία της εταιρίας Tourhotel, με γνώσεις 
ξένων γλωσσών. Θα προτιμηθούν οι Απόφοιτοι 
Τουριστικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: 
petros.pappas@tourhotel.gr, τηλ: 210 3240415, 
κος Παππάς.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Καμαριέρες. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες κρατήσεων και 
υποδοχής με απαραίτητη γνώση προγράμματος 
Ερμή και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
άτομο με προϋπηρεσία για τη θέση της υποδο-
χής με διευρυμένα καθήκοντα στο service. Tηλ: 
6944 651955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Υποδοχή και Σέρβις 
- Μπαρ ξενοδοχείου 5* αστέρων στη Σαντορίνη. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 

στα Καλάβρυτα, με μισθό και δωρεάν διαμονή και 
φαγητό. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με Αγγλικά - Η/Υ (ενημέρωση-
συντήρηση-web-social media κ.α.) σέρβις πελα-
τών-υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villaoneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη Θήρας. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Πρακτική Άσκηση όλες οι ειδι-
κότητες. Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* με 13 δωμάτια στα Ζαγοροχώρια, 
ζητεί άτομο με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών για 
ρεσεψιόν-καφέ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: aberratio.aristi@gmail.com.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
στην Ελλάδα ζητεί Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
για Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.
com, fax: 28310 54308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager για ξενοδοχείο 4* 
αστέρων 80 κλινών, στην Πελοπόννησο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση εντός Αθηνών 
Καμαριέρες και Εργάτες γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες / Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών (Νόμιμες αποδοχές 
- ασφάλιση - επιδόματα). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* προσλαμβάνει άμεσα έμπειρο 
Υπάλληλο Υποδοχής με γνώσεις PROTEL και Εσω-
τερικός Πωλητής. Επιθυμητές γλώσσες Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Ρώσικα. 
Παρέχεται διαμονή/διατροφή, καλός μισθός. Ε-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από ξενοδοχείο στη 
Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση ξενοδοχείου ή εταιρίας καθαρισμών. 
Παρέχονται διαμονή/διατροφή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.
gr, fax: 22440 47322.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σίδερο, με εμπειρία, για 
να εργαστούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Με-
ταξουργείο. Ημιαπασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6971 992583.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από ξενοδοχείο 
4* αστέρων στη Γλυφάδα, με προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ermis win. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Reception / Guest Relations 
(FO) σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Χαλκιδική. 
Προϋποθέσεις: προϋπηρεσία, Ρώσικης γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, με 
θέμα: RECEPTION/GUEST REALTIONS (FO) ΣΕ 
5 STAR HOTEL.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Istion Club ζητεί άτομο υπεύθυνο 
για τις ξαπλώστρες και πετσέτες θαλάσσης, για 
εργασία έως τέλος Οκτωβρίου. Αγγλικά υπο-
χρεωτικά. Στέγη, γεύματα. Προτιμούνται άτομα 
της περιοχής της Χαλκιδικής. E-mail: manager@
istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για άμεση πρό-
σληψη σε 4* ξενοδοχείο στην Άρτα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση του προγράμματος Ερμής. 
Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΝΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για να εργαστούν σε 
ξενοδοχείο 4* στο Μεταξουργείο. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Εργασία μόνο Κυριακές και καθημε-
ρινές σε ρεπό του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6971 992583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Υπάλληλο Υποδοχής με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στο ξενοδοχειακό τομέα και άριστη γνώση Αγ-
γλικών για ξενοδοχείο 5* στη Σκόπελο. E-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu, τηλ: 24240 22142.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Συντηρητή Γενικών Γνώσεων και Καθηκόντων με 
γνώσεις Μηχανολόγου για τη ευρυθμή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Μισθός 900€, αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο ξενοδοχειακό τομέα. Τηλ: 24240 
22142, e-mail: rigas@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ημιαπασχόληση νέα Ξενοδοχοϋπάλ-
ληλος γνώστης των διαδικτυακών πωλήσεων με 
επιπλέον καθήκοντα γραμματείας και σημαντικές 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@phd.org.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5 αστέρων στην Σκιάθο, 
αναζητά Βοηθό Υποδοχής με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία 
σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, ερ-

γασία έως τον Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Front Office με προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλι-
κών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυναμικό 
και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, με 
εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: careers@
aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Housekeeping Manager με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία 
σε δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη, με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για 4* ξενοδοχείο. Απαραίτητη 
η γνώση Ερμή-DOS. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ για Λάντζα και Καμαριέρα, ζητούνται 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Σκόπελο. Τηλ: 
24240 22868.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Reservations Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος με πολύ 
καλές γνώσεις Barista - Μπουφετζή σε cafe-
food bar στο Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση, 
5θήμερο. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία σε 
ανάλογη θέση, ευγένεια, εμφάνιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: atsantali80@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α καθώς και πεπειραμένο 
Προσωπικό για καφέ - ζαχαροπλαστείο στο Κο-
λωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης έμπειρος για εστιατόριο στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9802593, ώρες επι-
κοινωνίας 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης από εστιατόριο σε εμπο-
ρικό κέντρο στα Σπάτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
meatmespata@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για παραλιακό εστι-
ατόριο Μεσογειακής κουζίνας στο νησί της Ίου. 
Τηλ: 6972 808114.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Κω Palazzo del Mare 5*, 
ζητάει Σερβιτόρα για το κεντρικό μπαρ. Απογευματινή 
βάρδια. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρωινά σέρβις σε σνακ μπαρ 
πισίνας ξενοδοχείου. Πρωινή εργασία. Πλήρης 
απασχόληση, απαραίτητη η γνώση Αγγλικής. 
Προσφέρεται στέγη εντός του ξενοδοχείου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: oscarhtl@otenet.gr fax: 
26950 51893.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στη Θάσο, αναζητεί 
Μάγειρα για το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: marantonbeachhotel@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητεί F&Β Controller. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@royalparadise.gr.

SOUS Chef, Cook A’ and Cook B’ needed for Kerkira. 
CVs: tsardellis@yahoo.com, tel: 6972 428287.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα Α’ και Β’ 
με γνώσεις a la carte. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr, 
τηλ: 23740 52002.

ΓΙΑ ΤΑ πολυτελή εστιατόριά μας στη Γερμανία 
ζητάμε άτομα για κουζίνα - service - bar. Βιογρα-
φικά στο e-mail: apostolos1978@yahoo.de, τηλ: 
0049172 7409708, κος Αποστόλης Οικονόμου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα έμπειρος Μάγειρας για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Τηλ: 22890 27890, 22890 27892.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Σερβιτόρος -α για εποχική απα-
σχόληση σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη. Απαραίτητη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Τηλ: 22890 27890, 22890 27892.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας για ξενοδοχείο All Inclusive 
στη Κάρπαθο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
royalmare.gr, τηλ: 6977 275089, fax: 22450 61128.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση μπουφέ - barista 
σε 24ωρο καφέ στο Π. Φάληρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: aristola@otenet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alexandra Golden Boutique Hotel 
στη Θάσο ζητεί Σερβιτόρους Α’ με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και Γερμανικών. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: mng@
alexandrabeach.gr, τηλ: 25930 58000.

ZHTEITAI ζεύγος για μαγαζί fish and chip στην 
Αγγλία. Καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 4 χρόνια 
σε κουζίνα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη με προϋπηρεσία για σέρβις 
και μπουφέ σε καφέ στον Άλιμο. Τηλ: 6937 155266.

ZHTEITAI Ψήστης - Τυλιχτής για ψητοπωλείο 
στην Πεύκη. Ωράριο εργασίας 13:30 - 23:00. Θα 

προτιμηθούν κάτοικοι γύρω περιοχών. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6979 374612.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ραμπαγάς υπό την επιμέλεια 
του Chef Γιάννη Λουκάκου ζητάει Μάγειρες για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και Καμαριέρα ζητείται για ξενοδοχείο 
στη Λευκάδα. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ 2 ζητούνται για γνωστό εστιατόριο 
στην Ιεράπετρα Κρήτης. Ρώσικα απαραίτητα. Τηλ: 
210 8221097.

ZHTEITAI έμπειρος Mixologist για event στις 
27 Ιουλίου στην περιοχή της Ερέτριας Ευβοίας. 
E-mail: irinileontari@yahoo.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για την 
καλοκαιρινή σεζόν. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, επιθυμητή και Ρωσικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

IΤΑΛΙΚΟ εστιατόριο - καφέ στα Σπάτα ζητεί νέους 
-ες για buffet και service. Απαραίτητη σχετική 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: cv_center@hotmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟ Sous Chef ζητάει ξενοδοχείο πολυ-
τελείας στις Κυκλάδες. Βιογραφικά στο e-mail: 
astir@otenet.gr, τηλ: 22840 51985.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε καφέ-μπαρ στην πε-
ριοχή Μαρτίου Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6977 468111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Μάγειρας για εργασία 
σε cafe-restaurant στην επαρχία Πάφου, Κύπρος. 
Προϋποθέσεις: Ελληνικά, καλά Αγγλικά, εμπειρία. 
Παρέχονται: 700€ και άνω, διαμονή/διατροφή. 
Βιογραφικά, με θέμα Cafe-Restaurant - Κύπρος, 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι-ες και Barman-woman 
για 8ωρη εργασία σε bar-restaurant στη Λευκω-
σία, Κύπρος. Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρε-
σία. Μισθός 700-750€/μήνα και bonus-tips-ένα 
γεύμα ημερησίως και διαμονή. E-mail με θέμα 
bar-service-Λευκωσία, Κύπρος: cv@jobtrust.gr.

Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από Ινδικό εστιατόριο 
που θα ανοίξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το 
Σεπτέμβριο. Γνώση Ινδικής κουζίνας (ταντούρι, 
νααν) και προϋπηρεσία απαραίτητη. Ε-mail: ba_hr@
yahoo.gr, τηλ: 2310 275100, fax: 23102 67391.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από ξενοδοχείο στη Σα-
ντορίνη με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pantheon-villas.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στη Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Barman για beach bar. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τα 
καταστήματα λιανικής τις kayak boutiques στη 
Γλυφάδα, Σερβιτόρους -ες για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: d.aravanopoulos@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις και μπουφέ από το 
VS cafe club, Αγίου Δημητρίου 216. Τηλ: 6977 
585007, κος Θανάσης.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται άμεσα για ταβέρνα στην 
Κέρκυρα. Να έχει εμπειρία και να γνωρίζει καλά 
Αγγλικά. Μισθός 800€, μπουρμπουάρ, ασφάλεια, 
διαμονή. E-mail: silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 
2311 242026, 6937 212290, Silver Lining HR 
Services.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε cafe - bar στην περι-
οχή Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 468111.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Βοηθό Σερ-
βιτόρου με γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία, 
για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
levis@zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένο Προσωπικό για καφέ - 
ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: .

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική ζητά Σερβιτόρους-ες 
για το εστιατόριο και για μπαρ με ανάλογη προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική ζητά Βarman - 
Barwoman για εργασία στο Beach bar με ανά-
λογη προϋπηρεσία για την θερινή σεζόν 2014. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-ρισσα για Ελληνικό εστιατόριο 
στην Κεφαλονιά. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια και 1800€/ μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας-ισσα για εστιατόριο στους 
Παξούς. Μισθός 1400€, διαμονή και ασφάλεια. 
Ωράριο σπαστό, maximum 10 ώρες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: silver.lining37@yahoo.
com, τηλ: 2311 232026, Silver Lining HR Services.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση σε αναψυ-
κτήριο στην Ηλιούπολη. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.ilioupolis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Bar και Service στη Σιθωνία 
Χαλκιδικής. Τηλ: 6972 717952, 6972 717951.

BARISTA ζητείται για πενθήμερη οκτάωρη ερ-
γασία, από καφετέρια στο κέντρο της Κηφισιάς. 

Απαιτούνται γνώσεις latte art. Bιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: iamklytaimnistra@
gmail.com, τηλ: 6976 888773.

ZΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν χωρίς να είναι απαραίτητη 
η γνώση της Γερμανικής γλώσσας και Σερβιτό-
ρος με απαραίτητη τη γνώση για hotel restaurant 
Alexander στη Γερμανία. Τηλ: 0049 793197300.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Ρόδο ζητά Β’ Μάγειρα ή Ψήστη 
με πείρα. Απαραίτητα ευγένεια, καθαριότητα, όρεξη 
για δουλειά, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με απαραίτητη εμπειρία σε 
κάρβουνα και πιστοποίηση ΕΦΕΤ (σεμινάριο 
ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων). Περιοχή Μπιτ 
Μπαζάρ. Νυχτερινό ωράριο. Τηλ: 6972 013054.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΟ στη Ρόδο ζητά Β’ Μάγειρα ή Ψήστη 
με πείρα. Απαραίτητα ευγένεια, καθαριότητα, όρεξη 
για δουλειά και Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsiligiris@mitsishotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
άτομο με προϋπηρεσία για τη θέση της υποδο-
χής με διευρυμένα καθήκοντα στο service. Tηλ: 
6944 651955.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonian Mare ζητεί Barman 
(άμεσα διαθέσιμο) με καλή γνώση Αγγλικών (κατά 
προτίμηση με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο και γνώ-
σεις παρασκευής κοκτέιλ). Παρέχεται διαμονή/
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: a.safarikas@
mykonianmarehotel.com, fax: 22890 27120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για pool bar σε ξενοδοχείο της 
‘Αρτας. Προοπτική 12μηνης απασχόλησης. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ξενοδοχείο στην περιοχή 
Νέας Μακρής, ζητούνται Σερβιτόροι /ες, Μπου-
φετζήδες και Barman. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekhotel45@gmail.com.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ επαγγελματίας ζητείται από ψητοπω-
λείο. Καλό ημερομίσθιο, περιοχή κέντρο Αθήνας. 
Τηλ: 210 3244118, 210 3244117.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής-τρια έμπειρος-η από σουβλα-
τζίδικο στην Πεύκη Αττικής. Τηλ: 210 8068911.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΥ Βοηθός - Μάγειρα ζητείται για 
πιτσαρία στο Γαλάτσι. Τηλ: 210 5595206, 6937 
002797.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ ζητείται από ψητοπωλείο στη Νέα 
Κηφισιά, βραδινή βάρδια. Τηλ: 210 8075621.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ - Ψήστης επαγγελματίας (όχι εκπαίδευ-
ση) ζητείται από ψητοπωλείο. Άριστος γνώστης 
του αντικειμένου (προετοιμασία), απογευματινή 
εργασία, περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9735108.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση σε κουζίνα 
στην περιοχή Σπάτων (αεροδρόμιο). Εργασία 
σε βάρδιες και επιθυμητή εμπειρία σε κουζίνα. 
Απαραίτητα βιβλιάριο υγείας, μισθός, ασφάλιση. 
Fax: 210 8210230, 210 8210555.

ΑΤΟΜΟ για κουζίνα ζητείται από τσιπουράδικο 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2139345.

ΒΟΗΘΟΣ Ψήστη - Τυλιχτή και για διάφορες 
βοηθητικές εργασίες με εμπειρία ζητούνται από 
ψησταριά στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Χαρτιά απα-
ραίτητα. Τηλ: 6949 109330, 6982 224661, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-24:00.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ισσα ζητείται για ζεστή ή κρύα κουζίνα, 
εμπειρία σε ξενοδοχεία 5* αστέρων ή εστιατόρια 
πολυτελείας (ala cart), Γλυκά Νερά. Τηλ: 210 
6618803, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ υγιεινής χορτοφαγικής διατροφής, 
υπεύθυνος προμηθειών, έμπειρος, μη καπνιστής, 
με οικολογική συνείδηση, πλήρης απασχόληση, 
δυνατότητα συνεταιρικής συνεργασίας, ευκαιρία. 
Κέντρο Αθήνας, 40 χρόνια λειτουργίας. Τηλ: 6972 
873974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ψητοπωλείο γυράδικο στο κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 534422.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες για εργασία σε καφέ 
/ μπαρ Υδροχόος. Τηλ: 6976 877409, κος Γιώργος.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ στο Κέντρο της Αθήνας ζητάει 
δύο νέες, μισθός αναλόγως προσόντων. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 6943 267708, 211 2140427.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος - Μπουφετζής για cafe 
στην περιοχή της Ν. Σμύρνης. Τηλ: 215 5507508.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Υποδοχή και Σέρβις 
- Μπαρ ξενοδοχείου 5* αστέρων στη Σαντορίνη. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Υποδοχή σε ψητοπωλείο 
- εστιατόριο στου Ψυρρή με προϋπηρεσία και 
γνώσεις 2 ξένων γλωσσών, ικανοποιητικός 
μισθός. Τηλ: 210 3244117.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για ξενοδοχείο στην Άρτα. 
12μηνη απασχόληση. Διαμονή - διατροφή παρέ-
χεται εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί: Ζαχαροπλάστη για την 
Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com, 
fax: 28310 54308.



Εργασία στην ΕλλάδαΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!


