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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Περιεχόμενα

σελ. 4
Λογιστές, 
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Εμποροϋπάλληλοι, 
Προγραμματιστές

σελ. 6
Μηχανογράφηση,  
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Μηχανικοί, Tεχνικοί

σελ. 10-12
Εστίαση

σελ. 14
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Στελέχη Πωλήσεων, 
Ιατροί

σελ. 15
Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Αισθητική, Call Center, 
Εκπαίδευση, Διανομείς, 
Οδηγοί

396
θέσεις εργασίας

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο  

του Τουρισμού έως 29 ετών”

Site: www.point0.gr
E-mail: info@point0.gr
Τηλ: 210 9730280
Fax: 210 9709464

Κάνε τώρα την εγγραφή σου και συνδέσου  
με χιλιάδες ενδιαφερόμενους για  
άμεση ή μελλοντική συμμετοχή 
σε προγράμματα Voucher.
Μείνε ενημερωμένος και ενεργός 
σε έναν νέο χώρο με δυναμική 
και ευκαιρίες.

Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου
στην αγορά εργασίας;
 
Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά 
προγράμματα Voucher 
εισόδου στην αγορά εργασίας;

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;

112 θέσεις εργασίας 
στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9
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Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

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

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης
 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Αμπελόκηποι
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

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

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δημαρχείο Βριλησσίων
Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Βύρωνα
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος
Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Δημαρχείο Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Αλίμου
Δημαρχείο Περιστερίου
Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Δημαρχείο Πεντέλης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Παλλήνης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Ηλιούπολης
Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στην Λ.Συγγρού
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
Δημαρχείο Αχαρνών
Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
Δημαρχείο Πετρούπολης
Δημαρχείο Μαραθώνα
Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
Δημαρχείο Παιανίας
Δημαρχείο Παλλήνης
Δημαρχείο Αθηνών
Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών 
Δημαρχείο Βάρης
Δημαρχείο Βούλας
Δημαρχείο Βουλιαγμένης
Δημαρχείο Σαρωνικού
Δημαρχείο Ασπρόπυργου
Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πανεπιστημιούπολη - 
Φιλοσοφικη Σχολή
(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλολογίας)
Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
Mediterranean College Athens 
Campus
ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
City Unity College
Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
Γραφείο Διασύνδεσης Δήμου 
Αχαρνών
Δημαρχείο Κηφισιάς
Δημαρχείο Δάφνης
ΙΕΚ Δομή
ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
Κολλέγιο CNAM
Κολλέγιο AIT
Κολλέγιο BCA Αθηνών
Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Νέας Γενιάς
Πολιτιστικό Κέντρο  
Κάτω Πετραλώνων

Εάν είσαι νέος απόφοιτος Πολυτεχνείου ή οικονομικών με μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ, Οικονο-
μικά ή Διοίκηση επιχειρήσεων;

•Έχεις ενθουσιασμό για την δουλειά σου;  
•Έχεις πάθος για μάθηση και ανάπτυξη;  
•Έχεις δέσμευση στην επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων; 
•Έχεις φιλοδοξία να πετύχεις; 
•Απολαμβάνεις να εργάζεσαι σε ομάδες 
•Διαθέτεις ικανότητες διαχείρισης έργου (project management) 
•Είσαι δημιουργικός και καινοτόμος; 
•Είσαι ικανός να προσαρμόζεσαι σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον; 
 
Η WIND Ελλάς ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείας στην ελληνική αγορά αναζητά: 

Junior Product Manager 
code: MKT 001 

&  
Junior financial Analyst 

code: FIN 001 
Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
Εάν πιστεύεις ότι το προφίλ σου ανταποκρίνεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλεις να 
γίνεις μέλος της μεγάλης οικογένειας της Wind Ελλάς: Wind Ελλάς Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 
Μαρούσι, Αθήνα, e-mail: jo@wind.gr fax: 210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Το Public που προσφέρει τον πλουσιότερο συνδυασμό προϊόντων τεχνολογίας – μουσικής – βι-
βλίου, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει για το υποκατάστημά του στο Golden 
Hall:

Σύμβουλο Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας 
Κωδικός θέσης: SATT/0413Sales_ΙΤ

Αρμοδιότητες:  
•Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτη-
σης στους πελάτες του καταστήματος 
•Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος 
•Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & ομαδική συνεργασία για την επίτευξη στόχων 
•Άτομο ευγενικό, πρόθυμο και ενθουσιώδες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες) 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Για την ομάδα μας αναζητούμε άτομα υπεύθυνα, δραστήρια, με ενθουσιασμό, με ομαδικό πνεύμα, 
προσανατολισμένα στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό στο ακόλουθο e-mail: c.minotou@public.gr «Υποβολή Βιο-
γραφικού» προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα στο site του Public. Εκεί, μπορεί-
τε να επιλέξετε την αγγελία με κωδικό θέσης SATT/0413Sales_ΙΤ, σημειώνοντας μέσα στη φόρμα 
ως επιθυμητή περιοχή εργασίας το Golden Hall (Μαρούσι).

Project Researchers 
Area Peloponnese & Ionian Islands (Ref# RE10/13)

One of the world’s largest professional Consulting & People’s Development organization with world-
wide presence and extensive experience in Developing Sales Performance, Customer Excellence 
and Loyalty as well as Organizational Effectiveness is searching for project researchers in order to 
realize in store Customer Surveys – Exit Polls on behalf of its clients in the area of Peloponnese 
and Ionian Islands.

Project Requirements: 
•University students or graduates in the field of business (Marketing, Management, Economics) 
between 23-28 years old 
•Excellent communication skills 
•Attention to detail and analytical thought 
•Customer service orientation 
•Professional presence 
•Computer literacy (Microsoft Excel and PowerPoint) is necessary 
•Familiarity with marketing issues 
•Ability to transform customer needs into suggestions 
•Previous experience in research will be considered an asset 
•Candidates should be residents of Peloponnese and able to use their own transportation – All 
travelling expenses will be covered 
 
Project Responsibilities: 
•Interviews with customers 
•Input of results in Microsoft Excel 
•Suggestions for improvement 
•Meeting tight deadlines 
•Flexibility and immediate availability

Candidates are kindly requested to send their cv’s and availability by e-mail to Mrs Mara Marinakis 
(Ref# RE 10/13) mara.marinakis@achieveglobal.gr, tel: +30 210 6819570, fax: +30 210 6825889.

H Rainbow Waters, η μεγαλύτερη εταιρία στην εμπορία και διανομή ψυκτών και φυσικού μεταλλι-
κού νερού συσκευασίας 18,9lt, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το Τμήμα Λογιστηρίου.

Βοηθός Λογιστή 
 κωδικός θέσης AD17

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών αγορών – εξόδωνω 
•Έλεγχος , καταχώρηση, κλείσιμο εισαγωγών 
•Έλεγχος και συμφωνία αποθήκης 
•Τιμολόγηση πελατών 
•Συμφωνία υπολοίπου προμηθευτών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουλάχιστον Τ.Ε.Ι στον τομέα της Λογιστικής / Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση αναλογούντων προσόντων 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office (ιδίως ms-excel και ms-outlook) 
•Άριστη γνώση λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) 
 
Επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν: Εμπειρία σε ERP συστήματα (Navision)

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπι-
κής και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης, στο e-mail: accountsdepartment@rainbowgroup.gr. Θα απαντηθούν τα βιογρα-
φικά που ενδιαφέρουν την εταιρία. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ζητείται Ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.
 

Άριστη γνώση αγγλικών, μη καπνιστής για να εργαστεί στο ιατρείο του Dr Τσουκαλά. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρο- 
νικών ειδών ζητά Σύμβουλο Πωλήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας, για το κατάστημα 
του Ηρακλείου.

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών; 
 
Αν τα παραπάνω σας χαρακτηρίζουν 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 ώστε να δημιουργήσουμε την πιο δυναμική ομάδα 
συμβούλων πωλήσεων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & Bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Υποβάλλετε το βιογραφικό σας για τη θέση του Συμβούλου Πωλήσεων υπηρεσιών κινητής τηλε-
φωνίας για τα καταστήματά μας στα Σπάτα Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλ-
νουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Service  
για παραλαβή – παράδοση αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες μηχανικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία ως 35 ετών 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr
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Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», πρωτοπόρος 
στον κλάδο της, διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δί-
κτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιο-
χή της Αθήνας, στα πλαίσια ανάπτυξής της επιθυμεί 
να προσλάβει:

Διευθυντή καταστήματος μαζικής εστίασης 
Κωδικός θέσης: S/YK

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης 
σε θέση ευθύνης 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Σπουδές επιθυμητές, όχι απαραίτητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Περιγραφή: H εταιρία XLCloset δραστηριοποιείται 
στο χώρο της μόδας, έχοντας φυσική παρουσία με τα 
καταστήματα VERTICE στην Αττική, αλλά και μέσω 
ηλεκτρονικών πωλήσεων με το ηλεκτρονικό κατά-
στημα xlcloset.gr. Έχοντας καταλάβει ένα σημαντικό 
μερίδιο στην ελληνική αγορά ανήκει στους πρωτοπό-
ρους της γυναικείας ένδυσης αποκλειστικά για μεγά-
λα μεγέθη. Στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της 
εταιρίας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Υπεύθυνη/ο Δικτύου Λιανικής 
Κωδ.Θεσης (Ret1)

Απαιτήσεις Θέσεως – προϋπηρεσία: 
•Παρακολούθηση υφιστάμενου δικτύου, 
•Άριστη γνώση merchandising standards, 
•Συμμετοχή στις λειτουργίες του καταστήματος, 
•Διοίκηση του προσωπικού του δικτύου, 
•Υποχρεωτική πενταετής προϋπηρεσία σε γυναικεία 
ένδυση η/και υπόδηση, 
•Δυνατότητα σύστασης ετήσιου προϋπολογισμού 
πωλήσεων ανά σημείο πώλησης (αξιακού και τεμα-
χιακού), καθώς και παρακολούθηση της εξελικτικής 
πορείας εκτέλεσης του, ανά σημείο πώλησης, 
•Παρακολούθηση της πληρότητας του προϊοντικού 
μίγματος ανά σημείο πώλησης, καθώς και της διαδι-
κασίας έγκαιρου εφοδιασμού των σημείων πώλησης, 
•Στενή συνεργασία με το τμήμα Marketing για την 
έγκαιρη και σωστή υλοποίηση, 
•Σύσταση πλαισίου πριμοδότησης καταστημάτων και 
παρακολούθηση της πορείας επίτευξης του στόχου 
ανά σημείο πώλησης. 
 
Προσωπικές Ικανότητες και Δεξιότητες: 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση διαχείρισης προβλη-
μάτων, 
•Ικανότητες διαχείρισης και παρακίνησης ομάδων 
πωλήσεων, 
•Ικανότητες διαχείρισης κρίσεων, 
•Δυνατότητα λειτουργίας στα πλαίσια δομημένου 
εργασιακού περιβάλλοντος, 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 
•Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη, 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας. 
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office, 
Excel 
•Εμπειρία σε εφαρμογή ERP (entersoft) 
•Οργανωτικές ικανότητες. 
 
Γενικές προϋποθέσεις: 
•Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα 
προσόντα και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του 
βιογραφικού.

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

Αποστολή βιογραφικού μαζί με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: jobs@xlcloset.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Αναλυτής  

Προγραμματιστής / τρια-  
σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. Εταιρία Πληροφορικής, από τους με-
γαλύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προ-
γραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενοδο-

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο Όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να 
προσλάβει: 

Λογιστή  
Code: ACC

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής Λογιστικής Κατεύθυνσης, 
μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν  
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά Τάξεως 
•Τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση  
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και 
reporting 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η / Υ 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη 
χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο 
fax: 210 9955586 ή στο e-mail: hr@techol.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Όμιλος ανώνυμων εταιριών ζητά:

Διευθυντή λογοστηρίου

Ο υποψήφιος αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης) 
•Δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως από το οικονομικό 
επιμελητήριο Ελλάδος 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία άνω των 5 ετών σε ανά-
λογη θέση 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εμπειρία σε μηχανογραφημένο περιβάλλον 
•Καλή γνώση Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ. καθώς και εργατικής και 
φορολογικής νομοθεσίας 
•Γνώση Δ.Λ.Π. επιθυμητή 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ 
•Μεθοδικότητα και ικανότητα οργάνωσης της λει-
τουργίας του λογιστηρίου και πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική αντίληψη με αίσθηση προθεσμιών 
και προτεραιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας κωδικό 
θέσης ΔΛ 1–09.13 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
human.r12@gmail.com, υπόψη Δικηγορικό Γρα-
φείο κ. Χ. Σχινά.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ‘’empties’’ εισαγωγές εμπόριο υλικών μηχανο-
γράφησης (Εύοσμος Θεσσαλονίκη), επιθυμεί να 
προσλάβει: 

Υπάλληλο γραφείου 
για μόνιμη απασχόληση

Η εργασία είναι 5νθήμερη (πλήρης απασχόληση  
με ασφάλιση) εντός γραφείου.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση excel 2007, word 
 
Προαιρετικά: 
•Γνώσεις πληροφορικής, μηχανογράφησης, ERP 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 έτη 
 
Βιογραφικά μπορείτε να αποστείλετε στο:  
empties@otenet.gr. Πληροφορίες για την εταιρία: 
www.empties.gr

Φαρμακευτική εταιρία ζητά να προσλάβει άμεσα:
Γραμματέα διοίκησης 
Κωδικός θέσης: Γ.Δ. 1

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού της ελληνι-
κής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό 
λόγο 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Υψηλό βαθμό υπευθυνότητας, συνέπειας, εχεμύθει-
ας, οργάνωσης  και ευελιξίας, ικανότητα προσαρμο-
γής σε απαιτητικό περιβάλλον, δημιουργικότητα και 
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο  
e-mail: aggapr_11@yahoo.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H αλυσίδα Market In αναζητά:

Διπλωματούχο κρεοπώλη  
κωδικός θέσης: BU 01/13

συνέχεια στη σελ. 06

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία με 
συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Zητούνται από την μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα παι-
δικών ενδυμάτων «Orchestra”, για το κατάστημά 
της, στο Πειραιά.

Πωλήτριες πλήρους & μερικής απασχόλησης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
degr@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, για 
λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημάτων, στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, με στόχο την 
κάλυψη των παρακάτω θέσεων στελεχών στα Ιωάν-
νινα:

Στέλεχος καταστήματος λιανικής 
κωδικός θέσης: IN-13

Το έργο: Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήμα-
τος μέσα από την επίτευξη των οικονομικών και λοι-
πών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε  ανώτε-
ρες θέσεις πωλήσεων καταστήματος λιανικής. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης καταστήματος 
και αποτελεσματικής καθοδήγησης ομάδας πωλητών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα αποτε-
λεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιοποίησης 
αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργει-
ας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή μάρκε-
τινγκ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας καταστήματος 
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων και  επίτευξης 
αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής επικοι-
νωνίας 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέ-
λεσμα 
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με επαγγελματική φωτογρα-
φία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο  
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

AEBE με αξεσουάρ μόδας ζητά:

Πωλητή

Πτυχιούχο ΑΕΙ με άπταιστη γνώση ισπανικών και 
δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
 
Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί ιδιαίτε-
ρο προσόν. 
 
Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
ath1@nikolisgroup.com ή fax: 210 3233544.

Ευκαιρία για επαγγελματική σταδιοδρομία στη Γερμα-
νία, με δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας, μετα-
φοράς και διαμονής, ικανοποιητικός μισθός.

Ζητούνται άμεσα νέοι άνω των 18 ετών να εργα-
στούν ως εκπαιδευόμενοι στο επάγγελμα:

Πωλητής Αρτοποιείου

Η εκπαίδευση διαρκεί 3 χρόνια με αμοιβή εκπαιδευό-
μενου. Μετά τα 3 χρόνια μόνιμη εργασία με κανονικό 
μισθό. Θα πραγματοποιηθούν μαθήματα γερμανικής 
γλώσσας τον Οκτώβριο στο Ηράκλειο και στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό στο: info@md-hellas.gr, πληροφορίες: 
2810 330 009. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

χειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό Epitome 
PMS & Epitome Net PMS & Epikouros P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/προ-
γραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε 
Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net 
& Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, Java, 
Crystal •Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και σύγχρονο περιβάλ-
λον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με 
ελκυστικό πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με 
την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Sysco 
Α.Ε. Εφέσου 6 & Λεωφόρος Συγγρού - 171 21 Νέα 
Σμύρνη, τηλέφωνο: 210 9319551, fax: 210 9319662, 
e-mail: info@sysco.gr

Από την Anaconda AE ζητούνται Συνεργάτες προ-
ώθησης λύσεων λογιστηρίων, για τυποποιημένα 
πακέτα λογισμικού μηχανογράφησης επιχειρήσεων 
και λογιστικών γραφείων.

Γνώσεις πληροφορικής, εργατικών και λογιστικής, 
εμπειρία στην μηχανογράφηση, άριστες επικοινωνια-
κές ικανότητες, ελεύθερο ωράριο και χώρος εργασίας, 
οργανωτικές ικανότητες.

Προσφέρονται: Συνεχής εκπαίδευση, έσοδα χωρίς 
πλαφόν, άμεση πληρωμή, σύγχρονο αντικείμενο, 
προοπτική μετατροπής της συνεργασίας σε θέση 
πλήρους απασχόλησης, βάση αποτελεσματικότητας, 
για όσους ξεχωρίσουν και επιθυμούν μόνιμη θέση. 
Απαιτείται μπλοκ παροχής υπηρεσιών.
Βιογραφικά (Ref-1) στo e-mail:  
mm@anaconda.gr

Η Upcom ΕΠΕ, εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής 
αναζητά τελειόφοιτο φοιτητή / φοιτήτρια ΤΕΙ για 
6μηνη Πρακτική Άσκηση (REF UPC130902)

Tμήμα: Πληροφορικής

Γνώσεις: CSS3, HTML5, Javascript, JQuery,  
αγγλικά
Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: cv@upcom.eu, αναφέροντας απαραιτήτως 
τον αντίστοιχο κωδικό UPC130902.

Technical Software Support

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι μετά από εκπαίδευση θα 
ενταχθούν στην τεχνική υποστήριξη της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής ή θετικών επιστημών 
•Γνώσεις σε RDBMS SQL Server 2000-2012 
•Γνώσεις δικτύων 
•Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση λύσεων με 
προϊόντα Microsoft  
•Υλοποίηση και συντήρηση υποδομών βασισμένων 
σε τεχνολογίες Microsoft  
•Γνώση των διαδικασιών και προϊόντων της 
Microsoft  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία σε λύσεις ERP – CRM της Microsoft 
•Κατοχή Microsoft Certifications 
•Κατοχή διπλώματος δικύκλου

Η εταιρία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με πολύ κα-
λές ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης με 
απολαβές ανάλογες της απόδοσης. Προσφέρει ασφά-
λιση, σύγχρονο περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  
hr@effect.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αναζητά Junior 
Προγραμματιστή / τρια Java για την ανάπτυξη web 
services.
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε ζητήματα HTML και 
JavaScript Programming καθώς και Database De-
sign. 
 
Παρακαλούμε, να σταλεί βιογραφικό στη διεύθυνση: 
open2013@protocol.gr

H B-logica αναζητεί Java developer. 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Java Servlet API 2.5 ή νεότερο  
•Java Web Services με JAX-WS (contract-first) 
•JDBC 

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach Bungalows & suites αναζητά προσωπικό με την παρακάτω 
ειδικότητα:

Δημοσίων Σχέσεων -  
Guest-relation Executive

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη παρουσία, προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Ικανότητα να πείθει 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο ακόμη γλωσσών (γαλλικής 
και γερμανικής) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-3ετή σε ξενοδοχεία 4 η 5 * 
•Ηλικία 25 - 40 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού προγράμματος

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2810 761610, e-mail: manager@knossosbeach.gr, πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 2810 761204, υπόψη κ. Ιωάννη Βασιλάκη.

Originally founded in 1979, as Information Resources, Inc. (IRI), IRI is the world’s leading innovative 
partner that helps clients transform insight into impact at every level of their organization across 
sales, marketing, merchandising, category and brand management and shopper marketing to 
achieve high performance and growth. IRI is seeking to recruit a dynamic person with energy and 
dedication, looking for a challenging career in the research industry, for the position of:

Graphic Designer  
Part time (GD0913)

He / She will be responsible for creating design solutions to meet business needs according to 
corporate graphic guidelines.

Qualifications:  
•Highly self-motivated and enthusiastic, creative thinker 
•Able to work independently, good organizational and time management skills 
•Keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs 
•Minimum of 2 years’ experience as a graphic designer 
•Fluency in verbal and written English 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
 
Skills: 
•Good knowledge of Adobe Illustrator, photoshop and dreamweaver 
•Expertise in MS office 2010 suite, especially MS PowerPoint 
•Experience in HTML and publisher will be considered a plus 
•Knowledge of DotNetNuck CMS and wordpress would be an asset

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working 
environment.

Send your cv (in English only), including link to online portfolio, to be sent by e-mail to Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορικής με είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ζητά: 

Στέλεχος για το τμήμα Πληροφορικής 
Κωδικός Θέσης: ITSP13/02 (IT DEVELOPER)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλά αγγλικά 
•Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και Εφαρμογών 
με τεχνολογίες ανοικτής αρχιτεκτονικής και βάσεων δεδομένων (3-tier, XML, Web Services). 
•Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία της Java και βάσεις δεδομένων της Oracle και 
εφαρμογές Joomla με PHP/MySQL 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Εμπειρία και γνώση στην χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμο-
γών 
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων του Δημοσίου Τομέα

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασι-
ακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο απασχόλησης και σημαντικές προοπτικές 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω 
e-mail), αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης θέσης. Διεύθυνση: Advance services 
group LTD (ASG) προηγούμενες υπηρεσίες ΕΠΕ, Βεντούρη 12, 15561, Χολαργός τηλέφωνο: 210 
6540901, fax. 210 6564407, e-mail: asgltd@asg.gr

Net Software Engineer 
(Ref:.NP/09/13)

Our client, Supervisor is a well-established Greek solution provider, operating since 1987 in the sec-
tor of information technology, founded in 1988, aiming to offer accurate, high quality IT services to 
our customers. Supervisor is the largest partner of SingularLogic and develops high quality applica-
tions addressed to vertical markets. We are hiring a  .NET  Software Engineer in our Athens office to 
join our development team. The incumbent will join R&D team and will to develop business solutions 
addressed to specific markets.

Skills & Responsibilities: Candidates must have demonstrated experience with the latest tech-
nologies. At minimum they must have the following qualifications:

Required Skills: 
•Strong programming skills in Object-Oriented programming and development principle within the 
.NET framework using C#/VB.Net 
•Knowledge of MS SQL Server 2008 
•Experience developing web services and components using WCF/ASP.NET Web Services, HTML 
5, Javascript, CSS3, PHP, jQuery 
 
Desired Skills: 
•Experience using MVVM pattern and WPF technology 
•Knowledge of BackboneJS, MarionetteJS 
•Knowledge of reporting  tools (Crystal Tools or Sharp Shooter) 
•Development of Phonegap Apps 
•Microsoft or Oracle certifications

Candidates should hold a relevant higher education degree (Software Engineering or Computer Sci-
ence is preferred), be fluency in English (written and oral). Prior experience 2-3 in a similar position 
will be considered as a plus. Additionally, candidates should have very good analytical thinking and 
project management skills, be team players, have communication skills and excellent interpersonal 
relations. They should be very organized, able to set priorities support heavy loads of stress, and 
time pressure. The company offers an attractive salary and other benefits, an excellent working 
environment with substantial training, career prospects advancement opportunities.

All applicants are requested to send their cv at e-mail: cv@futuretrend.gr, stating the position Ref: 
NP/09/13.

The Gas Distribution Company of Thessaloniki S.A., which is active in the Prefecture of Thes-
saloniki, wishes to cover the following position in the Unit Organization, Human Resources & ICT:

Microsoft Dynamics CRM Consultant 
(code: IT-CRM)

Job Description: 
•Participates and/or assists in the: a) solution design, b) application configuration, c) functionality 
testing, d) solution implementation of CRM related requirements 
•Trains end users and assists in writing user functional manuals 
•Performs 1st level CRM user Help Desk 
•With regard to CRM related projects, participates and/ or assists in the: a) definition & execution 
of related tasks and assignments, b) definition, execution & monitoring of milestones 
•Ensures timely and accurate registration and reporting of CRM projects’ related information 
•Assists in any other IT sector projects/ activities as per operational needs

Invitations to participate in the selection procedure will be extended only to candidates whose profile 
corresponds to the following required competencies, experience and specialized skills: 

Required competencies / experience: 
•TEI or other equivalent institution in Information Technology 
•MS Office 
•Proven working experience in MS Dynamics CRM application (minimum 1-2 years) 
•Active participation in corporate projects (minimum 2-3 years) 
 
Specialized skills: 
•Knowledge in Technical integration utilizing Scribe will be considered an asset 
•Certified MS Dynamics CRM 2011 will be considered an asset 
 
Personal characteristics: 
•Analytical skills & ability to solve complex business issues 
•Performs efficiently on personal & team level 
•Prioritizes tasks and performs proactively & productively under pressure 
•Excellent communication skills 
•Ability to follow new technologies and innovations with a technical aptitude

Those fulfilling corresponding requirements and interested in the position, can submit their cv and 
motivation letter (with code: IT-CRM) via email to the following address: cv@epathessaloniki.gr. All 
applications will be handled with the outmost confidentiality.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά: 

Διακοσμητή/τρια
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως διακοσμητής ή ως έμπειρος πωλητής στο χώρο της λιανικής 
με την ανάλογη εμπειρία στη διακόσμηση βιτρίνας ή στη παρουσίαση προϊόντων σε δομημένο 
περιβάλλον 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών, οργάνωση και σχεδιασμός για τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων 
•Ικανότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας με την ομάδα.  
•Φαντασία – Δημιουργία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των προϊόντων της εταιρείας 
•Μισθός βάσει προϋπηρεσίας 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύ-
θυνση e-mail: hr@andreadis.com
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•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές γρήγορης εξέλιξης

Αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα, υπόψη AK/SALES, 
διεύθυνση Τσούντα 53, τ.κ.:14343, Ν. Χαλκηδόνα, fax: 
210 2522768 e-mail: info@kouyoufas.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Inaccess A.E, προκηρύσσει θέση: 

Systems Engineer
Responsibilities: 
•Install, configure, test and maintain operating 
systems, application software andsystem 
management tools.  
•Manage and monitor network, systems and services 
•Ensure high availability of platforms that support 
business services. 
•Draft and maintain service documentation and 
processes 
•Introduce and integrate new technologies into 
existing data center environments 
•Perform routine audits of systems and software 
•Determine bottlenecks, enhance automation of 
repetitive tasks 
•Provide 2nd/3rd level support for the server/
systems infrastructure0 
•Work with other System Engineers to plan, design 
and improve services 
 
Skills: 
•5+ years experience with Linux 
•University Degree in Computer Science, 
Engineering or similar faculties.  
•Willing to work on-call as necessary to meet 
organizational needs 
•Solid understanding of IP networking. 
•Strong scripting skills, Python is a plus 
•Strong knowledge of storage technologies such as 
RAID, Logical Volume Manager, SAN etc. 
•Must possess experience in installation, 
configuration and operation of company-wide 
services such as •Apache/SSL, DHCP, DNS, NFS, 
sendmail etc. 
•Able to contribute to our culture, which rewards 
innovation, speed and teamwork 
•Experience with virtualization technologies (Xen, 
KVM) 
•Experience with DB (mainly postgresql) 
administration 
•Experience with Cloud deployment (mainly AWS/
EC2) 
•Structured approach towards development of 
processes and procedures 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο 
hr@inaccess.com, με κωδικό αναφοράς syseng.

Ο πελάτης μας, εμπορική & τεχνική εταιρία στο χώρο 
των μονωτικών υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Πολιτικό Μηχανικό (ACEV09) 
με έδρα το κέντρο της Αθήνας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η κοστο-
λόγηση, η σύνταξη προσφορών, η εξυπηρέτηση πε-
λατών, η παρακολούθηση των έργων και η ανάπτυξη 
του πελατολογίου.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 
cv με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσ-
σαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624, fax: 2310 – 
271025 Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια, fax: 210 
7470380, e-mail: skywalkerathens@createandact.gr 
Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχε-
μύθεια είναι αυτονόητη.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο “Royal paradise beach resort  
& spa” 5* στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Προϊστάμενο τεχνικό  
συντήρησης  

(Maintenance supervisor) 

Προσόντα:  
•Πτυχιούχος τεχνικής σχολής (ΙΕΚ / ΤΕΛ / ΤΕΙ /  
Πανεπιστημίου) 
•Τουλάχιστον 5ετούς  εμπειρίας στη θέση  Συντηρητή 
σε Ξενοδοχειακές μονάδες  3*, 4* ή 5* 
•Γνώστης ξένης γλώσσας (αγγλικών, γερμανικών  
ή ρωσικών) 
•Καλή γνώση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών,  

which is based in Athens, Greece.

Company profile: The company provides digital 
marketing services, via a uniquely designed platform 
offering In-Content advertising solutions. The job 
will allow you to join an organization with an already 
proven track record of success, in which you will have 
the opportunity to make a major impact in terms of its 
technical direction and decisions.

Job responsibilities: 
•The candidate is expected to: 
•Lead the strategy and initiatives for the IT team. 
•Participate in the development and expansion of the 
company’s solutions. 
 
Essential skills required: 
•A Bachelor’s degree and Master’s degree or higher, 
in Computer Science, Information Technology or in a 
related technical discipline. 
•5+ years of industry experience in working with IT 
infrastructure and development. 
•Hands on development experience in working with 
.NET technology. 
•Excellent communication and commercial skills. 
•Strong strategic thinking. 
 
Please send your cv to email  
recruitment@contadd.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, για 
λογαριασμό τεχνικής εταιρίας που αναπτύσσεται σε 
αγορές του εξωτερικού, με στόχο την κάλυψη των πα-
ρακάτω θέσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Mηχανικός πωλήσεων 
κωδικός θέσης: ΜΗΠ-13

Το έργο: Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη 
του πελατολογίου στον τομέα ευθύνης μέσα από την 
επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.                                

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλή-
σεις βιομηχανικών προϊόντων ή φωτοβολταϊκών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργει-
ας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης πελατολογίου, 
οργάνωσης πωλήσεων και  επίτευξης αποτελεσμά-
των 
•Ικανότητα διαπραγματεύσεων αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέ-
λεσμα 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με επαγγελματικού ύφους φωτο-
γραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Η Ν. Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε. αποκλειστικοί εισαγωγείς 
– διανομείς των κορυφαίων οίκων Hako, Ehrle, 
Strautmann, κατασκευαστών επαγγελματικών μηχα-
νημάτων καθαρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης, ζητεί:

Πωλητές – Βιομηχανίας & χονδρικής  
(άνδρες - γυναίκες)

Προσόντα: 
•Επιτυχημένη σταδιοδρομία στις πωλήσεις 4 χρόνια 
και άνω 
•Διάθεση για επίτευξη υψηλών στόχων και 
αποτελεσμάτων 
•Πτυχιούχος Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής 
•Εργασιακή εμπειρία 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
 
Θα συνεκτιμηθούν: 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια και φερεγγυότητα 
•Οργανωτικός/ή με αναλυτική σκέψη και ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων 
•Δυναμισμός, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Γνώσεις ανάληψης και διευθέτησης εργασιών σε 
πελάτες 
•Κατοχή αυτοκινήτου επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός-υψηλές προμήθειες και κάλυψη 
εξόδων 

•Εξοικείωση με Tomcat 6 ή νεότερο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες 
υποψήφιοι) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα: 
•Java Script. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώση της βιβλι-
οθήκης ExtJs 
•Καλή γνώση  XML, CSS, HTML 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προ-
σόντων, 
•Δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@blogica.
gr, με fax στον αριθμό: 210-34.22.444, ταχυδρομι-
κά στην διεύθυνση: Πλαταιών 4, 10435 Αθήνα. Για 
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση 
μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 
210-34.22.290.

Think Red! Κόκκινο, το χρώμα της ζωής, του πά-
θους, της δημιουργίας, σύμβολο καινοτομίας. Ανεβά-
ζει την αδρεναλίνη, αυξάνει τους παλμούς! Εάν ο εν-
θουσιασμός σας, η έμπνευση και η φαντασία, καθώς 
και το πάθος σας για απόλυτη ποιότητα μπορούν να 
εκφράσουν στην καθημερινότητα με λόγια που βγά-
ζουν νόημα, στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, τότε  
στείλτε το βιογραφικό σας στη Red DEsign 
Consultants στο fax 210 8010940 ή στο e-mail: 
reception@reddesignconsultants.com για τη θέση:

Web Designer/Developer

Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία: 
•Bachelor΄s or Master΄s για Computer Science  
ή κάτι αντίστοιχο 
•Άριστη γνώση της HTML/HTML5, CSS/CSS3,  
Javascript 
•Εμπειρία σε Graphic Design (photoshop, illustrator 
etc) 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία,  
και δεξιότητα ομαδικής εργασίας

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
H εταιρία Κεστρελ πληροφοριακά συστήματα Α.Ε. 
επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανικού Τηλε-
πικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 
και Ασφάλειας” – Telecom and Security Engineer. Ο 
μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και 
έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό 
των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. Ο μηχανι-
κός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μηχανικών που 
συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων και υποδομών 
αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία νέων δικτυα-
κών προϊόντων αλλά και προϊόντων ασφαλείας που 
αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλικού και λογισμικού. 
Θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία 
στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων 
αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης 
και ασφάλειας όπως και στην διεξαγωγή λεπτομερών 
τεστ στην αναπαραγωγή προβλημάτων στα δίκτυα 
των πελατών στο εργαστήριο. Θα παρέχει τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών, και τις φάσεις εγκατάστασης και υλο-
ποίησης του τηλεπικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός 
υλοποίησης θα είναι υπεύθυνος επίσης για την ανά-
πτυξη τεχνικών ειδικοτήτων όπως και της γνωσιακής 
διαχείρισης του χρόνου του και θα προετοιμάζει τα 
αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης του έρ-
γου (HLD/LLD, RFPs/RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε Computer science / IT/ Μηχανικών τηλε-
πικοινωνιών ή αντίστοιχο• 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα Τηλεπικοι-
νωνιών και 2 χρόνια στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ 
ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper  
(προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/ Perl / 
scripting

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Στέλλιου Κωνσταντίνα. Στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Chief Technical Officer  
(CTO)

A rapidly expanding UK start up, specializing in 
digital advertisement is currently looking to hire 
a full-time Chief Technical Officer with hands-on 
development experience, to lead its technical team 

κλιματισμού, συντήρησης πισίνας κλπ. 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού 
τμήματος συντήρησης 
•Προγραμματισμός, οργάνωση, τάξη, καθορισμός 
προτεραιοτήτων 
•Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
•Καλή φυσική κατάσταση 
•Ήρεμη και ευγενική προσωπικότητα 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (επιθυμητό) 
Παροχές:  
•Διαμονή & διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πλήρη απασχόληση (7 μήνες) & μερική  
απασχόληση (τους υπόλοιπους 5 μήνες) 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@royalparadise.gr, ή στο fax: 25930 
52707. Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με 
απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία 
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση. Απά-
ντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά που θα προκρι-
θούν για συνέντευξη.

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. εξουσιοδοτημένος Έμπορος 
Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία (κατά προτίμηση σε 
GROUP VAG) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του στην 
Κέρκυρα, σεζόν 2014, υποψήφιους για την κάλυψη 
θέσεων:

Maintenance / Συντήρηση 
Κωδικός θέσης: C/M/14

Ενδεικτικές θέσεις:  
•Chief Maintenance 
•Electrician 
•Plumber 
•General Maintenance 
 
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 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 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 
κωδικό (C/M/14) και τη συγκεκριμένη θέση για την 
οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
hr@aquisresorts.com

Το Iliomare a 5* hotel & resorts στη Θάσο, επιθυ-
μεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014

Υπεύθυνο συντήρησης

Περιγραφή εργασίας: Διαχειρίζεται και επισκευάζει 
τις βλάβες των εγκαταστάσεων. Συνεργάζεται με τους 
υπεύθυνους υποδοχής και υπηρεσίας δωματίων. Δι-
ατηρεί τους χώρους εργασίας καθαρούς και τακτοποι-
ημένους. Συντηρεί τον εξοπλισμό του και τον διατηρεί 
σε άριστη κατάσταση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τεχνικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση αγγλικών 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευέλικτος σε ωράρια 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•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 βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: hrd@iliomare.gr ή στο fax: 25930 72085

Από την εταιρία MEDICALS ζητείται: 

Πωλητής -τρια 
για το χώρο του φαρμακείου

Προσόντα: 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη 
εξειδίκευση 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου 

Παροχές: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
Sales@medicals.gr

Marketing Director (MAR 0926) 
Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη εμπορική εταιρία με εκτεταμένη παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά 
Διευθυντή Μάρκετινγκ για τις ανάγκες περαιτέρω προβολής και ανάπτυξης της εταιρίας στην ελλη-
νική και διεθνή αγορά, αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.

Καθήκοντα θέσης: Ο/ Η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανά-
πτυξη των διαδικασιών μάρκετινγκ για την ελληνική και διεθνή αγορά

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 8-10 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας σε διευθυντική θέση στον χώρο του 
marketing 
•Εμπειρία αποκλειστικά από κλάδους fmcg και δικτύων καταστημάτων λιανικής 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι στην Διοίκηση επιχειρήσεων και επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχε-
τικός με το •Αντικείμενο 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση εφαρμογών new social media 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό

Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr

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

•Development and support of Software Solutions for the wider financial and construction sectors 
•Design, implementation and support of complex Business Intelligence and MIS systems 
•Provision of a wide range of IT Infrastructures related services 
•Provision of Custom Software Development services

Senior Application Consultant 
Code: SAC-SK-1309

Job description: 
The successful candidate will join a team of highly qualified professionals in our 
Application Consulting Services Department and will be responsible for the following: 
•Ensuring that the requirements are documented and the required functionality is sufficiently clear 
for successful implementation; 
•Producing and maintaining training material; 
•Working directly with customer’s team members, in configuration data gathering and data 
conversion, gap mitigation, training, on site user support and other project related activities; 
•Analyzing, reporting and communicating application defects and enhancements reported by 
customers; 
•Preparing and monitoring application user acceptance plans;  
•Reporting and communicating information for all matters related to the project’s rollout progress to 
project’s stakeholders; 
•Ensuring project’s technical standards and rollout methodology are upheld; and 
•Actively participating in ongoing project process improvement activities. 
 
Qualifications: 
•University degree in Engineering or Finance; 
•A minimum of 5 years experience in Business Analysis or Software application consultant; 
•Rapid self-starting capability and experience in team working; 
•Ability to prioritize and manage multiple tasks, define problems and develop means or methods to 
resolve them; 
•Ability to travel extensively (worldwide); and 
•A firm command of both the greek and english language and excellent oral and written 
communication skills are necessary.
If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send a 
detailed CV to careers@qualco.eu, including the job code in the subject line.

Gepaworld is seeking for a Sales Representative / Brand Development Associate, highly self 
motivated, with leadership skills and strong background in International Sales.

Job description: 
•Ongoing communication and portfolio development of existing accounts 
•Identification of potential customers through research, networking, trade shows, etc. 
•Establishment of new clientele and creation of partner relations 
•Creating and implementing penetration strategies for new customer affiliations 
•Participation in building Brand Awareness 
•Promoting company products 
•Assisting in annual Company Development planning to achieve Corporate market targets 
 
Desired Skills & Experience: 
•The candidate must have: 
•2-4 years previous work experience in relevant position  
•Effective communication skills 
•Strong customer service skills 
•Familiarity with realization of everyday quantitative and qualitative objectives as required by the 
sales department 
•Strong attention to detail and target oriented 
•Administration skills, team spirit, flexibility 
•Possibility of frequent travelling 
•Positive attitude 
•Experience in decision making, problem solving and analytical skills 
•Fluency in English (more languages will be appreciated) 
•Computer Skills: Fluently knowledge of MS Office

Company Description: Gepaworld is a vertically integrated design, production and 
distribution apparel company. From design and production right through marketing and 
distribution, these activities are consolidated under one umbrella. This gives us the flexibility 
to improve our products fast, always maintaining high quality standards. Based always on 
our corporate ethical values, we are committed to build long term business relationships. 
 
Apply for this job by contacting us: info@gepaworld.com

Η εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε. ζητεί:

Χημικό Μηχανικό 
με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών ΧΥΤΑ και R.O  

& Σχεδιαστή / τρια 
γνώστη Autocad, Autocad civil 3D και 3D architecture.

Βιογραφικά στο e-mail: asarbani@mesogeos.gr

Ορθοπεδικός ζητείται από τους SOS Iατρούς της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi.info@gmail.com. Η ιστοσελίδα είναι: www.sosiatroi.gr

International Tourist Company with leading incoming agency in Greece, is looking for an experience 
person to hold the position of Contracting & Product Manager for UK Market.

Position is reporting to the General Manager of the company in Greece, based in Heraklion / Crete. 
Position refers to the contracting for all Greek Destinations, as well the supervision of the sales 
production for UK market in Greece.

All applications will be treated strictly confidential and must be sent to the following address: MTS 
/ Mediterranean Travel Service, Ethnikis Antistaseos 122, P.O. Box 1930, 71306 Heraklion, Crete 
Personal attention: Mr Theodoros Milonakis οr to e-mail address: milonakis@mtsincoming.gr.

H B-logica αναζητεί web designer:

Web Designer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Καλή γνώση HTML, CSS 
•Πολύ καλή εμπειρία προγραμματισμού (> 2 
έτη) σε Java Script. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώ-
ση της βιβλιοθήκης ExtJs 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(άνδρες υποψήφιοι) 
•Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: Java 
servlets ή ASP.NET 2/3.5 με χρήση C# (καλή 

γνώση ADO.net, Ajax) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφά-
λιση, 
•Δυνατότητες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με έναν από τους παρα- 
κάτω τρόπους: με e-mail στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hr@blogica.gr, με fax στον αριθμό: 
210-34.22.444, ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 
Πλαταιών 4, 10435 Αθήνα. Για οποιαδήποτε 
επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορεί-
τε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο  
210-34.22.290.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η εταιρία Acch Hotel Managment www.acch.eu, 
ζητά για το ξενοδοχείο Camvilia Resort & Spa 
στην Κορώνη Μεσσηνίας: 

Πτυχιούχο Ναυαγοσώστρια 
για την κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. 

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ανάλογα. 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  
achaidoussis@yahoo.com

Το πολυτελές ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa 
στην Σαντορίνη ζητά να προσλάβει άμεσα: 

Hotel Manager 
για την καλή λειτουργία του ξενοδοχείου 
και την προώθηση των υπηρεσιών του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο τουριστικής 
σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Τριετή (3) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργανωτικές και  
διοικητικές ικανότητες. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς. 
•Άριστη γνώση H/Y 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
 
Επιθυμητές προσωπικές ικανότητες: 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις.  
•Ομαδικό πνεύμα - Υψηλό επίπεδο συνεργασίας. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. 
•Πελατοκεντρική κουλτούρα. 
•Αίσθηση της επιχειρηματικότητας 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο ακόλου-
θο e-mail: info@pegasussuites.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του στην 
Κέρκυρα, σεζόν 2014, υποψήφιους για την κάλυψη 
θέσεων σε:

Housekeeping / Οροφοκομία  
Κωδικός θέσης: C/Η/14

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Executive Housekeeper  
•Ass. Executive Housekeeper 
•Housekeeper 
•Linen Keeper 
•Cleaners 
 
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive  
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών  
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπι-
κής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφο-
ντας τον κωδικό (C/H/14) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: hr@aquisresorts.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and 
Resorts αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες 
του στην Κέρκυρα, σεζόν 2014, υποψήφιους για 
την κάλυψη θέσεων:

Front office / Υποδοχή 
Κωδικός θέσης: C/FO/14

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Front Office Manager 
•Reservation Officer 
•Guest Relations  
•Receptionist A 
•Receptionist B 
•Night Receptionist 
•Groom 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive  
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών  
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπι-
κής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστεί-
λουν το αναλυτικό βιογραφικό τους σημεί-
ωμα, αναγράφοντας τον κωδικό (C/FO/14) 
και τη συγκεκριμένη θέση για την οποία 
ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση  

e-mail: hr@aquisresorts.com

Για τα ξενοδοχεία του Ομίλου «Blue Lagoon 
Group Hotels» στην Κω, ζητούνται: 

Σπουδαστές για πρακτική άσκηση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Να φοιτούν σε αντίστοιχη σχολή 
•Καλή γνώση αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Η ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε ένα 
πολυτελές θέρετρο και να αποκομίσουν γνώσεις και 
εργασιακή εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω δι-
εύθυνση: hr@bluelagoonresort.gr

      
Hotel Manager (TOUR 0812) 

Θεσσαλονίκη
Περιγραφή: Γνωστό ξενοδοχείο πόλης 4* στην 
Θεσσαλονίκη αναζητεί Hotel Manager, που θα ανα-
λάβει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας του, σε όλα 
τα επίπεδα.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την οργάνωση, διεύθυνση και ανάπτυξη 
της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 6-8 απαραίτητα σε 
θέση Hotel Manager γνωστών ξενοδοχείων 
•Σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο Διοίκησης Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (αναγνωρισμένος τίτλος 
σπουδών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό) 
•Εμπειρία στην διοίκηση και καθοδήγηση προσω-
πικού 
•Ικανότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την 
λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων πωλήσε-
ων και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών 
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach Bungalows & 
Suites αναζητά προσωπικό με την παρακάτω ειδι-
κότητα: 

Υπάλληλος Υποδοχής A’ 
Reception employee A’

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό 
λόγο 
•Ικανότητα να πείθει 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον δύο ακόμη γλωσσών (γαλλικής, γερ-
μανικής), θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση επιπλέον 
γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-3ετή σε ξενοδο-
χεία 4 η 5 * 
•Ηλικία 25 - 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού προ-
γράμματος 
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2810 761610, 
e-mail: manager@knossosbeach.gr πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 2810 761204, υπόψη κ. Ιωάννη 
Βασιλάκη.

Receptionist 
Reference number: RE11

The individual in this position must be able to pro-
vide the best quality of service to our highly valued 
guests. 
 
Experience: Two or more years experience in 
comparable operation.

Languages:  
•English required  
•Russian or French are an advantage 
 
Training: Professional training is required 
 
Please send your cv with the reference code  
in the subject area to this e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Το ξενοδοχείο The Margi 5* στη Βουλιαγμένη ζητά:

Front office Manager
Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε 
ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
•Απαραίτητη η άριστη επικοινωνία με τους πελάτες 
•Γνώση εκπαίδευσης των υπαλλήλων (concierge, 
night auditor and receptionists) 

•Ικανότητα αντιμετώπισης λειτουργικών θεμάτων 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση άλλης γλώσσας 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
publicrelations@themargi.gr

Amanresorts owns and manages small luxury 
resorts worldwide. Take advantage of a chance to 
be part of this opportunity to join our family at the 
luxurious Amanzoe in Porto Heli – Peloponnese. 
We are seeking to fill the position of: 

Front Office Manager  
code: FO-002

Skills and Qualifications:  
•Previous experience in Front Office operations in a 
similar capacity 
•University / College Degree in Hospitality 
•Fluent in reading, writing and spoken english 
•Proficiency in Opera or Fidelio PMS 
•Competent in Microsoft office software (Word/
Excel/Power Point) 
•Excellent personal presentation and interpersonal 
skills 
•Ability to train and motivate a team 
•Good problem solving ability 
•Pleasant, sociable, outgoing personality, adaptable 
and a can-do approach to any task

Please send cv with photograph to this e-mail: 
mfrantzikinaki@amanresorts.com All applications 
will be treated in the strictest confidence.

Reservations Manager
We are currently looking for a Reservations Manager 
to join our management team in our boutique luxury 
hotel, the Kivotos.

Job description:  
The right candidate will be responsible for the 
following: 
•Respond to availability requests. 
•Create, develop and manage effectively business 
relationships with Travel Agents, Tour Operators 
and Corporate accounts. 
•Maximize yield for room reservations 
•Ensure the up-selling during high demand periods 
and maximize the revenue per available room 
during low demand periods. 
•Monitor and manage rates and inventory.  
•Maintain pricing in various distribution systems. 
•Conduct departmental meetings on a regular 
basis, and actively participate in any meeting as 
required.  
•Outline rate structures, discount policies, special 
promotional packages and activities. 
 
Skills:  
•Creative thinker 
•Social 
•Good network of contacts in the travel industry 
•Self-driven, results-oriented revenue professional, 
with a positive outlook, an operational hands on 
mindset and a clear focus on high quality and 
hotel’s profit. 
•Strong analytical capabilities 
•Strong negotiation skills 
•Strong motivational skills 
•Team player 
 
Candidate requipments:  
•3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position. 
•Revenue Management experience, preferably in 
five star properties. 
•Broad experience in IDSs and Hotel Operating 
Systems. 
•Solid communication and written and presentation 
skills 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the English language 
•Excellent command of the Greek language  
•Excellent command of an additional foreign 
language (preferably French, Italian or German) 
 
Optional job requipments: 
•Boutique hotel type experience 
•Additional languages will be considered an asset. 
 
What we offer:  
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
Send your cv on this e-mail:  
pmichopoulos@kivotosmykonos.com

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα 
στο Πόρτο Καρράς: 

 Marketing Manager 
 (Code: MRK)

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων ή στα Οικονομικά 
•Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος στα τουριστικά 
επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες 
•Γνώση της αγοράς διαφήμισης και υλοποίησης 
διαφημιστικών ενεργειών 
•Γνώση υλοποίησης ενεργειών πωλήσεων και προ-
ωθητικών ενεργειών (Μarketing Plan & Action Plan) 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
ρώσικων 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιθυ-
μητή η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Άριστη γνώστη Photoshop 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο ενημέρω-
σης, προώθησης και πωλήσεων 
•Επιθυμητή γνώση πωλήσεων ξενοδοχείων και 
Internet Sales 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες          
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσω-
πικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο hr@
techol.gr Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive ανα-
ζητά για τα ξενοδοχεία της: 

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο τουριστικής 
σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα- υψηλό επίπεδο συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο e-mail:  
marketing@andronisexclusive.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive ανα-
ζητά για τα ξενοδοχεία της: 

Front Office-Υποδοχή
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε Boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπι-
κής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο e-mail:  
marketing@andronisexclusive.com

Το ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στην Σα-
ντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2014:

Operation manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή Ανώτερης 
σχολής με •κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλ-
ματα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον 
ξενοδοχειακό κλάδο 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής ηενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. website, 
websites τρίτων, booking engines, internet tour 
operators, travel portals) 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο ενημέρω-
σης, προώθησης και πωλήσεων 
•Άριστη γνώση Η / Υ 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 

mediterraneansantorini@gmail.com τηλέφωνο: 
6976 036282.Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

Το ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στην Σα-
ντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2014:

Βοηθό Διευθυντή ξενοδοχείου
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com τηλέφωνο: 
6976 036282. Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στην Σα-
ντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Υπεύθυνο Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής (προφορική και γραπτή). 
Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών. 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Φωτογραφία 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com τηλέφωνο: 
6976 036282.Υπόψη κου Δημητρόπουλου  
Κωνσταντίνου.

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

Front desk Agent
Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής  
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & μιας του-
λάχιστον ακόμη(η άριστη γνώση και της γερμανικής 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η / Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) & γνώση τουλάχιστον ενός PMS 
Software (Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και 
επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών (clientele, 
reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχεί-
ρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 

προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφο-
ρά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν Human resources department of exclusive 
hotel. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr Όλα τα 
e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτο-
γραφία δεν θα αξιολογούνται από το Τμήμα Ανθρώ-
πινου Δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

Η εταιρία Acch Hotel Managment www.acch.eu, 
ζητά για τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της σε Ζά-
κυνθο και Κορώνη Μεσσηνίας: 

Προϊσταμένη Ορόφων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
all inclusive 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
achaidoussis@yahoo.com

Το ξενοδοχείο “ Royal paradise beach resort & 
spa ” 5* στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Καμαριέρες / Καθαρίστριες / Λαντζιέρες /  
Λαντζέρηδες / Βαλέδες

Προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε υπηρεσία δωματίων σε 4*ή  
5* ξενοδοχεία ή στους χώρους εστίασης τους 
•Γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής, 
γερμανικής ή ρωσικής) 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση των 
πελατών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Παροχές: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί- 
λουν βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα- 
φία στο e-mail: manager@royalparadise.gr, ή 
στο fax: 25930 52707. Η διαχείριση των βιογρα-
φικών θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά 
χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για 
αξιολόγηση, απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφι-
κά που θα προκριθούν για συνέντευξη.

Kipriotis Hotels are seeking to employ a high 
caliber individual for the following position:

E-Commerce Manager

Job description: 
•Maintain, refresh and monitor hotel group’s 
website and social media network 
•Develop, setup and update / monitor the on line 
booking engines 
•Monitor competition and on line competitive 
activities 
•Monitor and reply to guests reviews on online 
travel portals 
•Conduct Yield Revenue Management Analysis 
 
Position Requirements: 
•Excellent oral and written knowledge of the English 
language 

•Knowledge of website and social media 
applications as a mean to promote group sales 
•Experience in Yield Revenue Management 
Analysis 
•Sound previous experience in a similar position 
•Completed military obligations 
 
Position Benefits: 
•Full year (12 months) position 
•Competitive salary benefits 
•Personal development opportunities

If you want to be part of our powerful team please 
send us your cv at: cv@kipriotis.gr with reference 
“E-Commerce Manager”.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη: 

Προϊστάμενο / η τμήματος κρατήσεων 
κωδικός θέσης “RESRV”

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής ή οικονο-
μικής σχολής Ελλάδας ή Εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3- 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση δεύ-
τερης ξένης γλώσσας 
 
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Συντονισμός του τμήματος κρατήσεων του ξενο-
δοχείο 
•Επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία και Tour 
Operator εσωτερικού και εξωτερικού  
•Υπεύθυνος/η παρακολούθησης της πορείας των 
συνεργασιών 
•Έλεγχος συμβολαίων και τιμολογίων  
•Έλεγχος ηλεκτρονικής καταχώρησης κρατήσεων 
•Ανάπτυξη υφισταμένων 
 
Ικανότητες: 
•Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα στην εργα-
σία και ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Δεξιότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.html. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

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

Γυναίκα Υπάλληλο Υποδοχής

Έως 30 ετών, με άριστη γνώση της αγγλικής  
και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. 
 
Επιθυμητή η γνώση Opera. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tmarousopoulos@hiathens.com, 

φαξ: 210 6689500, υπόψη Κου Μαρουσόπουλου.

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

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Έως 30 ετών, με άριστη γνώση της αγγλικής  
και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. 
 
Επιθυμητή η γνώση Opera.

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

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για επο-
χιακή συνεργασία με έδρα το Πόρτο Καρράς:

Revenue Manager 
 Code: RM

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής Λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί 

επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέρο-
ντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο  
careers@portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 

Το πολυτελές ξενοδοχείο «Radisson Blu Park 
Hotel Athens», μέλος της «Carlson Rezidor Hotel 
Group», της μεγαλύτερης up-scale ξενοδοχειακής 
αλυσίδας στην Ευρώπη, ζητά προσωπικό για την 
κάλυψη θέσεων:

Reception &  
γραμματειακή υποστήριξη του  

τμήματος πωλήσεων και εκδηλώσεων

Θα προτιμηθούν απόφοιτοι ξενοδοχειακής σχολής. 
 
Προσφέρονται: 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση στα standard του ομίλου 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: giota.
sakellaropoulou@rbathenspark.com και στο fax: 
210-8216300.

Το ξενοδοχείο The Margi 5* στη Βουλιαγμένη ζητά:

Banquet Executive

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα banquet (τμήμα  
δεξιώσεων) είτε σε Ξενοδοχείο 5* είτε σε Catering 
•Απαραίτητη η γνώση υλοποίησης γαμήλιων  
δεξιώσεων και εταιρικών εκδηλώσεων 
•Πτυχιούχος ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών 
•Απαραίτητη η γνώση ξενοδοχειακού  
προγράμματος 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
publicrelations@themargi.gr

Für die Saison 2014 suchen wir: 

Kinderbetreuer / -innen

Anforderungen: 
•Pädagogische Ausbildung oder nachweisbare 
Praxiserfahrung 
•Fundierte Deutsch- und Englisch Kenntnisse. 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreude 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung  
mit Bild, fax: 0030 26230 95206,  
e-mail: secretary@kyllinibeach.com,  
website: www.kyllinibeach.com

Für die Saison 2014 suchen wir: 

Sportstainment-Manager / in

Anforderungen: 
•Planung, Organisation und Durchführung des 
Tagessportprogramms bis hin zum Abendprogramm 
und Shows mit Absprache der Direktion 
•Umsetzung einer gästeorientierten und qualitativen 
Betreuung im Sportbereich unter Berücksichtigung 
der bestehenden Leitlinien 
•Sicherstellung des Leistungsstandards in allen 
Bereichen des Sportprogramms durch tägliche 
Kontrollen 
•Aktive Teilnahme an Programmen und 
Sonderaktionen 
•Motivierendes Auftreten gegenüber seiner 
Mitarbeiter durch seine Persönlichkeit, 
Freundlichkeit und Ausstrahlung 
•Sorgfaltspflicht für die Einhaltung der 
Sicherheitsbestimmungen im verantwortlichen 
Bereich, sowie Instandhaltung und Sauberkeit. 
•Verantwortung für Pflege und Wartung 
des Materials und der Installationen sowie 
Sicherstellung der Ersatzbeschaffung in 
Koordination mit dem Fachsportleiter 
•Mindestens 2-jaehrige nachweisbare 
Praxiserfahrung im BereichBelastbarkeit, 
Flexibilitaet und Teamfaehigkeit 
 
Wir bieten: 
Unterkunft und Verpflegung 
Familiaeres, freundliches Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit 
Bild, fax: 0030 26230 95206, e-mail: secretary@
kyllinibeach.com, website: www.kyllinibeach.com



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά: 

Σερβιτόρους (μέχρι 30 ετών) 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, 

για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.
Βιογραφικά στο har.tsakirgiannakis@gmail.com
Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά

Μάγειρες Β’ (μέχρι 28 ετών) 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, 

για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.

Βιογραφικά στο har.tsakirgiannakis@gmail.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του στην Κέρκυρα, 
σεζόν 2014, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Restaurant / Bar- Εστιατόριο / Bar 
Κωδικός θέσης: C/R/14

Ενδεικτικές θέσεις:  
•F&B Manager 
•Ass. F&B Manager  
•Restaurant Manager 
•Ass. Restaurant Manager 
•Waiter A 
•Waiter B  
•Barman 
•Ass. Barman 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 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 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/R/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: hr@aquisresorts.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του στην Κέρ-
κυρα, σεζόν 2014, υποψήφιους για την κάλυψη θέ-
σεων σε:

Kitchen / Κουζίνα 
Κωδικός θέσης: C/Κ/14

Ενδεικτικές θέσεις:  
•Chef 
•Sous Chef 
•Cook A 
•Cook B  
•Cook C 
•Stewart  
•Pastry  
•Runner 
 
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 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 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/K/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: hr@aquisresorts.com

Exciting new career opportunity is available in the 
restaurant industry. Vardis Venues, one of Sydney’s 
most significant and successful restaurant group, is 
looking for Greek knowhow and spirit for it’s newest 
HelleniCo. dining concepts and more.
Are you? 
•Ambitious 
•Young, happy and vibrant 
•Looking for a satisfying job where your hard work is 
appreciated

The available positions are for: 

Head Chef & Sous Chef.

The successful candidate must have at least 5 years 
experience working in similar position in highly 
regarded restaurants. Professional training from a 
reputable culinary institute is essential. A proficient 
working knowledge of English Ielts score of 7, plus 
a positive attitude towards the restaurant industry, 
team-work and customer service are all required 
skills. The successful candidate must be willing to 
relocate to Sydney for a minimum of 24 months. We 
offer excellent working environment and attractive 
salary package. 70,000 -110,000 AUD per year 

(Gross salary including superannuation) Vardis 
Venues group of restaurants consists of up-market 
bars, restaurants, cafés and function venues. 
Each venue has its unique cuisine, staffing and 
training requirements. We perform with the utmost 
professionalism at all levels of our operations, with 
attention to detail paramount to the business.
For everyone interested in carving their own 
successful career send us your cv resume,  (English 
preferred) with a current photo. Recruiting will take 
place starting Tuesday 17/09. The position to begin 
Mid - November. 
 
To apply send a cover letter and CV to the email: 
varvaritis@gmail.com

Maitre D’ Hotel (TOUR 0903) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστό ξενοδοχείο πόλης 4* στην Θεσ-
σαλονίκη, αναζητά Μαιτρ που θα αναλάβει την ευθύ-
νη της εύρυθμης λειτουργίας ευρείας γκάμας επισιτι-
στικών τμημάτων.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την οργάνωση και την διεύθυνση όλων των 
επισιτιστικών τμημάτων του ξενοδοχείου.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 6-8 ετών, απαραί-
τητα σε αντίστοιχη θέση γνωστών ξενοδοχείων 
•Σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο διοίκησης τουριστι-
κών επιχειρήσεων (αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών 
από την Ελλάδα ή το εξωτερικό) 
•Εμπειρία στην διοίκηση και την εκπαίδευση προ-
σωπικού 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανό-
τητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων πωλή-
σεων και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών 
•Επιθυμητή η γνώση δεξιοτήτων F & B Manager 
 
Αποστολή βιογραφικού στο: cv@anadeixi.gr

Μάγειρας Α΄  
Για Κεντρική Κουζίνα

Απαραίτητα:  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Σεβιτόροι Α΄
•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
.humanresources@elounda-sa.com

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

Waiter / Waitress
Job description: To serve food and beverage 
to guests and provide friendly service in order to 
maximize guest satisfaction consistent with hotel 
standards.

Candidate profile: 
•At least 3 years of experience at the same position 
in a four / five star property 
•Excellent command of english language 
•Additional knowledge of a second foreign language 
would be considered as an asset (preferably 
German or Russian) 
•Knowledge of Micros or other P.O.S. appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•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: 
mkarafoulidou@saniresort.gr, Maria Karafoulidou, 
Human resources and development department, 
Kassandra, Chalkidiki, 630 77, tel.: 23740 99 440, 
fax: 23740 99 441.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 
2013 professionals for the position of:

Demi Chef de Partie 

Job description: To prepare all types of food items 
as assigned by Chef de Cuisine of the outlet.

Candidate profile: 
•At least 2 years of experience at the same position 
in a four/five star property 
•Very good command of English language 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•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: 
mkarafoulidou@saniresort.gr, Maria Karafoulidou, 

Human Resources and Development Department, 
Kassandra, Chalkidiki, 630 77, tel.: 23740 99 440, 
fax: 23740 99 441.

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της εστίασης 
αναζητά για το νέο της κατάστημα στην Γλυφάδα: 

 Ζαχαροπλάστη
Προσφέρουμε: Άριστο περιβάλλον εργασία, δυνα-
τότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της εστί-
ασης, αναζητά για το νέο της κατάστημα στην Γλυ-
φάδα: 

Σερβιτόρους και Σερβιτόρες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Χαμόγελο 
•Διάθεση εξυπηρέτησης 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 
ετών. 
 
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατό-
τητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της εστί-
ασης, αναζητά για το νέο της κατάστημα στην Γλυ-
φάδα.

Βοηθό Αρτοποιού
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση τουλάχιστον 3 ετών. 
 
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατό-
τητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Προσωπικό κουζίνας
Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της εστί-
ασης, αναζητά για το νέο της κατάστημα στην Γλυ-
φάδα, νέους και νέες για την προετοιμασία και παρα-
σκευή κρύων και ζεστών πιάτων (σάντουιτς, σαλάτες)
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε καταστήματα εστία-
σης σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 ετών. 
 
Προσφέρουμε: Άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνα-
τότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτο-
ποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμέ-
νο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για πλήρη 
απασχόληση:

Ψήστη
Προφίλ υποψηφίων: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας 
ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλα-
στείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για τα καταστήματά της στο Κέντρο της 
Αθήνας για πλήρη απασχόληση: 

Barista 
Κωδικός θέσης:S / B

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτο-
ποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο 
δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περι-
οχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για τα καταστή-
ματά της:

Προσωπικό προετοιμασίας  
και πώλησης σάντουιτς  

για πλήρη και μόνιμη απασχόληση 
Κωδικός θέσης: S / Σ

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο εστίασης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

We are currently seeking to recruit a professional:
Head (executive) Chef

For “Royal paradise beach resort & spa“ 5* Hotel 
in Thassos and “Egnatia city hotel & spa” 4* Hotel 
in Kavala, who will undertake total responsibility of 
the kitchen operation and cooking of the A la carte 
and Central restaurants (BB/HB/FB). He reports to 
the General Manager and will manage all cooking 
staff.

He is responsible for the day-to-day operation of the 
restaurants and provides offerings in compliance with 
recipes and standards while delivering an exceptional 
guest experience. He is expected to possess the 
ability to interact positively with the management, 
supervisors, coworkers, rest of employees and the 
public to promote a team effort and maintain a positive 
and professional approach. He is also expected to 
demonstrate the ability to produce a high volume of 
work in a timely manner, which is accurate, complete, 
and of high quality.

Candidates should: 
•Have minimum 8-10 years of high quality Greek 
cuisine background and equivalent experience 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Knowledge of HACCP 
•Knowledge of all ingredients used in Greek/
Mediterranean/International cuisine 
•Be familiar with food-cost calculations, quality 
control and production control 
•Completion of apprenticeship as a cook in a hotel 
or restaurant 
•Ability to communicate in greek and english, written 
and spoken,(additional knowledge of German 
,French or Russian will be considered accordingly) 
•P.C literate 
•Pleasant & calm personality 
•Excellent communication and organizational skills

The selected professional will commence his work 
from “Egnatia city hotel & spa ” in November 2013 and 
will continue at “Royal paradise beach resort & spa” 
in mid March 2014. The company offers a competitive 
remuneration package, accommodation, meals and 
medical insurance in excellent working environment.
Those interested can send their resumes with a 
recent photo* attached to the following e-mail: 
manager@royalparadise.gr, resumes / cv, without a 
photo will not be taken into consideration. Only those 
Candidates, which will be selected for an interview, 
will be notified verbally or in writing in due time, but no 
longer than 45 days after the appearance of the ad.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για: 
Σερβιτόρους – Σερβιτόρες 

για part-time ή full-time απασχόληση

Η / Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία από 20-28 ετών 
•Εμφανίσιμη / ος με νεανική μοντέρνα εμφάνιση και 
στυλ 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική απα-
σχόληση 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: Άψογο, φιλικό, επαγγελ-
ματικό, και κυρίαρχα σταθερό περιβάλλον εργασίας
Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο μέσω e-mailστο 
vezene.athens@gmail.com. Οι υποψηφίοι παρακα-
λούνται να προσάψουν απαραίτητα και φωτογραφία. 
Επισκεφτείτε μας στο www.vezene.gr

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive  
αναζητά για τα ξενοδοχεία της: 

Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα:  

πολυδραστική
 οµάδα τέχνης

handmade
and

recycled
theater

festival
email: be.with.fabricart@gmail.com
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•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε Boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα, στο e-mail: marketing@andronisexclusive.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive  
αναζητά για τα ξενοδοχεία της:

Maitre
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο τουριστικής 
σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργανωτικές και διοικητι-
κές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα-Υψηλό επίπεδο συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα, στο e-mail: marketing@andronisexclusive.com

Το ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4*  
στην Σαντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό  

της για την περίοδο 2013:
Σερβιτόρους & Βοηθούς σερβιτόρων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική συμπερι-
φορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και σε ξενοδοχεία 4* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com, τηλέφωνο: 
22860 32532, υπόψη κας Παπαϊωάννου.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Ζαχαροπλάστες για τα καταστήματα της Δροσιάς, 
του Π. Φαλήρου και του Ν. Ψυχικού:
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην Ζαχαροπλαστι-
κή, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύε-
τε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων ζαχα-
ροπλαστικής 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 8 έτη συνεχούς απασχόλησης στην 
Ζαχαροπλαστική 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Γνώσεις Patisserie – Confiserie, Γλυκά Ανατολής, 
Παγωτό, Zαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής Δημοσίας ή Ιδιωτι-
κής σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο Υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: Βασικές γνώσεις Η/Υ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail 
στο jobs@frankzepaul.com, αναγράφοντας στο θέμα 
τον κωδικό FZP-ΖΑΧ-13 / Δροσιά, FZP-ΖΑΧ-13 / Φά-
ληρο ή FZP-ΖΑΧ-13 / Ψυχικό, ανάλογα με την περιο-
χή που σας ενδιαφέρει.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 

Αρτοποιούς για τα καταστήματα της Δροσιάς, του Π. 
Φαλήρου και του Ν. Ψυχικού:
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην Αρτοποιία, σας 
αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδι-
κά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία αρτοσκευασμάτων και πρωινών 
γλυκών 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη συνεχούς απασχόλησης στην 
αρτοποιία 
•Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουασάν, 
κουλούρια κτλ) 
•Πτυχίο σχολής αρτοποιίας Δημοσίας ή Ιδιωτικής 
σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο Υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: Βασικές γνώσεις Η/Υ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο  
jobs@frankzepaul.com, αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-ΑRT-13/Δροσιά, FZP-ART-13/Φάληρο ή 
FZP-ART-13/Ψυχικό, ανάλογα με την περιοχή που 
σας ενδιαφέρει.

A  New Italian Restaurant, situated in the smartest 
area of the capital city Sofia, is looking for an 
experienced Head Chef. 
 
The Restaurant will combines very well authentic 
recipes from Italy passing through other 
Mediterranean and all the way to Middle East 
(Lebanon) using its authentic recipes in a new 
modern way. Entire Menu and training, for the 
opening, will be made by  the Culinary Director  
of our restaurant. 
 
The ideal candidate: male between 28 and 40 
years of age, Hospitality College Education,  
Pre-opening Experience, English language.
A Fantastic Opportunity for an experienced 
Executive SOUS CHEF. 
 
Who are you?  
 
Head Chef 
•You have a passion for food and a mastery  
of creating flavourful and nutritious menus. 
•You have a passion for healthy eating, sustainability 
and the use of natural, organic and local product. 
•Specialized culinary training, strong understanding 
of butchery cuts of meat, experience in catering 
and/or high •volume production, and a professional 
dedication will be the key ingredients to your 
success. 
•You have high energy, are easy to get along with 
and thrive in a fast paced environment. You have the 
ability to work under tight time constraints and meet 
established goals. 
•You have great leadership, planning and 
organizational skills. 
•You have shown loyalty and longevity throughout 
your career. 
 
Where: Sofia / Bulgaria  
 
Why You want to work for Us!:  
•Supported and advised by experienced Culinary 
Director of our restaurant , in a  growing company 
provides lots of opportunity to expand your 
professional profile. 
•Surround yourself with a harmonious, young and 
professional oriented team. 
Innovative recipe development and cooking 
technology 
 
What: 
•The successful individual will collaborate with 
Culinary Director about create& cost menus, 
manage employees, establish and maintain contacts 
with vendors and oversee some customer relations. 
•Responsible for food preparation, directing and co-
ordinating employees activities. 
•Lead off site catering jobs including working with the 
catering manager and general manger in logistical 
planning whenever necessary. 
•Responsible for inventory management, 
organization and purchasing. 
•Assist in determining both temporary and 
permanent staffing requirements. 
•Quality control: Ensures all food items meet 
expectations and standards before leaving the 
kitchen. 
•Most importantly, individual will successfully lead 
the kitchen team, motivating their team to put 

forth their best efforts at all times and encourages 
creativity and feedback. 
•This individual works with and reports to the 
Culinary Director of the Restaurant and is 
responsible for overall kitchen operations 
•Thorough knowledge of culinary best practices and 
safe food handling standards ( formerly HAACP). 
•Excellent verbal, written, organizational and 
documentation skills; 
•Ability to prioritize, maintain confidentiality, and 
interact with all levels of management across the 
organization; 
•Possession of excellent knife skills and 
comprehensive knowledge of cooking methods.
Single accommodation. 
Start date: Immediately 
Salary: Depends of experience 
If the above information is an attractive challenge  
to you, please send CV and photo on:  
viaggio.sofia@gmail.com. Due to volume  
of applications, only successful candidates  
will be contacted.

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance 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 υγιει-
νής στην κουζίνα (HACCP & ISO) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμή-
ματος ζαχαροπλαστικής 
•Παρασκευή διεθνών και ελληνικών γλυκισμάτων 
•Γνώση στησίματος patisserie σε buffet/ala carte/
show fridges 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές κα-
ταστάσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας
Υπ’ όψιν Human resources department of exclu-
sive hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφα-
τη 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.

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & 
“Renaissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου exclusive hotels, ζητεί να 
προσλάβει:

Executive ala carte Chef
Προσόντα: 
•Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 5ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* ή και a la 
carte gourmet restaurants 
•Άριστη γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων  
υγιεινής στην κουζίνα (HACCP & ISO) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
του τμήματος της κουζίνας 
•Παρασκευή διεθνών και ελληνικών συνταγών  
με έμφαση στην gourmet κουζίνα 
•Γνώση στησίματος gourmet πιάτων σε buffet  
& a la carte. 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην επιμέλεια και τελική  
παρουσίαση όλων των πιάτων 
•Γνώση σύνταξης a la carte menu 
•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 /
Αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας
Υπ’ όψιν Human resources department of exclu-
sive hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφα-
τη φωτογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το Τμήμα Αν-
θρώπινου Δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του 
κάθε ατόμου.

Exciting new career opportunity is available in the 
restaurant industry. Vardis Venues, one of Sydney’s 
most significant and successful restaurant group, is 
looking for Greek knowhow and spirit for it’s newest 
HelleniCo. dining concepts and more.
Are you? 
•Ambitious 

•Young, happy and vibrant 
•Looking for a satisfying job where your hard work is 
appreciated

The available positions are for: 

Head Chef & Sous Chef.

The successful candidate must have at least 5 
years experience working in similar position in highly 
regarded restaurants. Professional training from a 
reputable culinary institute is essential. A proficient 
working knowledge of English Ielts score of 7, plus 
a positive attitude towards the restaurant industry, 
team-work and customer service are all required 
skills. The successful candidate must be willing to 
relocate to Sydney for a minimum of 24 months. We 
offer excellent working environment and attractive 
salary package. 70,000 -110,000 AUD per year 
(Gross salary including superannuation)

Vardis Venues group of restaurants consists of up-
market bars, restaurants, cafés and function venues. 
Each venue has its unique cuisine, staffing and 
training requirements. We perform with the utmost 
professionalism at all levels of our operations, with 
attention to detail paramount to the business. For 
everyone interested in carving their own successful 
career send us your CV/ Resume,  (English 
preferred) with a current photo. Recruiting will take 
place starting Tuesday 17/09. The position to begin 
Mid – November. To apply send a cover letter and CV 
to the email: varvaritis@gmail.com

To ξενοδοχείο The Margi 5* στην Βουλιαγμένη ζητά 
σε extra βάση:

Hostess Bar - Restaurant

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Αποτελεσματικότητα σε guest relation, sales  
και επικοινωνία με τους πελάτες 
•Ευγενική και ευχάριστη παρουσία 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fb@themargi.gr fax: 210 8960229,  
υπόψη: Πεδιαδίτη Αναστάσιου.

Το ξενοδοχείο The Margi 5* στη Βουλιαγμένη ζητά:

Banquet Executive

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα banquet (τμήμα δεξιώσεων) 
είτε σε Ξενοδοχείο 5* είτε σε Catering 
•Απαραίτητη η γνώση υλοποίησης γαμήλιων δεξιώ-
σεων και εταιρικών εκδηλώσεων 
•Πτυχιούχος  ανώτατης  τουριστικής  αχολής 
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών 
•Απαραίτητη η γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
publicrelations@themargi.gr

PanAsian Cousine Chef 
ELOUNDA 
ref: CA13

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ιδιότητα PanAsian Chef 
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη, σε αντίστοιχη θέση, σε 
εστιατόριο Ασιάτικης κουζίνας (Chinese, Japanese, 
Indian, Thai) 
•Γνώση A La Carte ασιατικής κουζίνας (SUSHI 
MAKI, NIGIRI) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση δεύ-
τερης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας & υγι-
εινής τροφίμων 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Η Εταιρία Γευσήνους ΑΒΕΕ, ζητά:

Προσωπικό για την παραγωγή σάντουιτς

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος βιβλιάρι-
ου υγείας για τρόφιμα σε ισχύ.

Θα προτιμηθούν όσοι υποψήφιοι έχουν ανάλογη 
εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στο σύστημα  
ISO 22000:2005 (HACCP). 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

www.voluntaryaction.gr
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χών διευκρινίσεις. Μετά τιμής, Κατερίνα Κοντάλιπου 
GlobalMediRec, τηλέφωνο: 6934 803930, e-mail: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Δερματολόγος ζητείται από τους SOS Iατρούς. 
 
Απαιτούνται Πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο:  
sosiatroi.info@gmail.com

Ψυχίατρος ζητείται από τους SOS Iατρούς  
της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο: sosiatroi.info@gmail.com 
Η ιστοσελίδα είναι: www.sosiatroi.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η Εταιρεία Cube Φαρμακευτική που δραστηριοποι-
είται στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων 
ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικούς επισκέ-
πτες για τα προϊόντα- διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς 
σκοπούς - στην περιοχή της Αττικής (κωδικός θέσης: 
ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των παιδιάτρων, 
γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινω-
νίας 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή του κωδικού 
που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία  
ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
info@cube-pharmaceuticals.gr

Η εταιρία Anymel SA δραστηριοποιείται στην δι-
άθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας 
και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά 
καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς 
(υαλουρονικό οξύ, plasma therapy και μεσοθεραπεί-
ες, μηχανήματα RF & Laser κ.α). Η εταιρία διαθέτει 
ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κύπρο και αναπτύσσεται δυναμικά 
με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες 
αγορές και αναζητά:

Ιατρικού επισκέπτες

Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή με βα-
σικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πε-
λατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων με συγκεκριμέ-
νο πελατολόγιο ιατρούς, δερματολόγους- πλαστικούς 
& κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση Στρατηγικής Πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας 
•Έλεγχος- Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και 
ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και θέσπιση 
των ορθών εμπορικών στόχων για τη βελτιστοποίη-
ση της κερδοφορίας 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα 
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας 
καθώς και αναγνώριση και ανάπτυξη εσωτερικών 
ταλέντων 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνι-
σμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων 
 
Προφίλ / προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων – Marketing- 
διαφήμιση 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
Sales-Marketing 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατροτεχνο-
λογικων προϊόντων & των ιατρικών ενέσιμων δερμο-
καλλυντικών 
•Απαραίτητη εμπειρία reporting & εκτέλεση των KPIs 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικα-
νότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και επί-
λυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του ανθρω-
πίνου δυναμικού 
•Άριστη γνώση αγγλικής  & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 

•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Συστατικές επιστολές 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: info@anymel.gr

Η εταιρεία ΜΑΛΒΑ Α.Ε. αναζητεί:

Επιστημονικούς Συνεργάτες  
(Χημικούς, Βιοχημικούς, Βιολόγους) 
για το τμήμα Πωλήσεων στην Αθήνα, 

με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα 
πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε τομέα Χημι-
κής η συναφούς επιστήμης τεχνολογίας εξοπλισμού 
εργαστηρίων, να είναι άρτια καταρτισμένοι σε αναλυ-
τικές ή συναφείς τεχνικές και να διαθέτουν εμπειρία 
στον εργαστηριακό χώρο με προτίμηση φαρμακευτι-
κές εταιρίες QA/QC, Process, ή ερευνητικά εργαστή-
ρια διεθνούς κύρους.

Άλλα ζητούμενα προσόντα: γνώση αγγλικής γλώσ-
σας, δίπλωμα οδήγησης, διαθεσιμότητα για ταξίδια σε 
εσωτερικό και εξωτερικό. Το ιδιαίτερα ελκυστικό πα-
κέτο παροχών περιλαμβάνει προσωπικό αυτοκίνητο, 
κινητό τηλέφωνο, αμοιβές εκτός έδρας, bonus κλπ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
το βιογραφικό τους μαζί με συνοδευτική επιστολή 
(cover letter) στο c.koukoutsi@malva.gr ή με φαξ 
στο 210 8001424 και υπόψη Διευθύνοντος Συμ-
βούλου. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα:  
www.malva.gr

Μεγάλη φαρμακευτική εταιρία στον κλάδο της Retail 
Trade, στο κέντρο  της Αθήνας ζητά: 

Promotion Φαρμακευτικών προϊόντων 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6790

Περιγραφή εργασίας: Αποτελεσματική προώθηση 
των προϊόντων, στους πελάτες των συνεργαζόμενων 
φαρμακείων

Προφίλ υποψηφίου: 
•Καλή προφορική επικοινωνία 
•Πειθώ-Ευγένεια 
•Δυνατότητα εργασίας με ωράριο λειτουργίας φαρ-
μακείων 
 
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Σχετική προϋπηρεσία σε προώθηση ή πώληση 
καλλυντικών και προϊόντων υγείας θα θεωρηθεί επι-
πλέον προσόν 
•Ευελιξία μετακίνησης και ωραρίων εργασίας
Μπείτε, σήμερα κιόλας να δείτε την αγγελία:  
www.manpowergroup.gr εγγραφείτε δημιουρ-
γώντας το δικό σας λογαριασμό My Manpower, 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας 
και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, 
στείλτε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο e-mail:  
emichalatou@manpowergroup.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το ξενοδοχείο “Royal paradise beach resort & 
spa” 5* στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Spa Therapists
Προσόντα:  
•Πτυχιούχοι σχολής αισθητικής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  4*/  5* ξενοδοχείου 
•Γνώση αγγλικής & άλλης ξένης γλώσσας (γερμανι-
κής / ρωσικής / ιταλικής) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & P.O.S. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Παροχές:  
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βι-
ογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr, ή στο fax: 25930 52707. 
Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση. Απάντηση θα 
λάβουν μόνο τα βιογραφικά που θα προκριθούν για 
συνέντευξη.

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

Spa Therapist / Masseuse
Προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη 
γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα) 
•Ευπαρουσίαστη & άριστη διαχείριση διαπροσωπι-
κών σχέσεων και επικοινωνίας 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages (μυο-
χαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai massage/ 
shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Η ικανότητα διδασκαλίας Yoga & Pilates θα εκτιμη-
θεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα προώθησης/πωλησης προϊόντων περι-
ποίησης, ομορφιάς 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν Human resources department of exclu-
sive hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφα-
τη 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.

Anne Semonin, a French Luxury SPA  
Cosmetics Company, looks for:

Beautician

Job Description: To be employed in in spa ho-
tels in Greece and provide training courses in new 
beauticians in France.

Candidate profile: 
•Proven experience in the field of cosmetics and 
especially in face treatments 
•Excellent knowledge of French language 
•Very good knowledge of English language 
•Cosmetics diploma from a recognized institution 
•Driving license 
•Mobility and flexibility international travelling 
•Excellent training skills 
•Excellent 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: mkarafoulidou@saniresort.gr

call center
Customer Service Call Center Representative

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα τηλεφωνικής εξυ-
πηρέτησης πελατών, η First Data ενδιαφέρεται να 
προσλάβει υποψηφίους για 6-ωρη απασχόληση.

Περιγραφή Εργασίας: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση πελατών μέσω της 
διαχείρισης εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων με 
καθορισμένο τρόπο και διαδικασίες. Για την εκτέλεση 
του περιγραφόμενου ρόλου, ο υπάλληλος θα χρησι-
μοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθη-
ση, συλλογή πληροφοριών και / ή την αντιμετώπιση 
προβλημάτων.

Προφίλ θέσης και καθήκοντα εργασίας: 
•Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και προτεραιο-
ποίηση τους. 
•Διάγνωση αιτήματος ή/και προβλήματος του πελάτη 
με στόχο την άμεση εξυπηρέτησή του. 
•Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακο-
λούθηση, συλλογή πληροφοριών, και / ή την αντιμε-
τώπιση •προβλημάτων. 
•Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών (αρχειοθέ-
τηση κτλ). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην 
τηλεφωνική επικοινωνία. 
•Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Εργασία σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμε-
νο πρόγραμμα. 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας επιθυμητή. 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 
απολυτήριο λυκείου. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθός 
•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Ετήσιο bonus απόδοσης 
•Εταιρικά λεωφορεία 
•Προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό 
& πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athanasia.mpemponi@firstdata.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Editorial Assistant

ELT Publisher is seeking a Native English speaker, 
preferably with experience in EFL teaching and / 
or publishing, to work on ongoing publications. 
Some knowledge of the Greek language would be 
considered an asset.

The company is based in Aspropyrgos and it is a 
9.00 – 17.00 office based position. 
 
Your own transport is needed due to our location. 
 
Please send a cv via email to edu01@skywalker.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions με έδρα 
στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. Πλακεντίας), 
αναζητά: 

Προϊστάμενοι διανομής εντύπων 
 (κωδ.SD 1)

Περιγραφή θέσης: Ο προϊστάμενος διανομής, είναι 
υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διαχείριση μιας 
ομάδας διανομέων, με στόχο τη διανομή εντύπων βά-
σει των διαδικασιών της εταιρείας μας. Οι διανομές 
γίνονται εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες περιοχές 
κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Αρμοδιότητες / καθήκοντα υποψηφίου / ας: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
ομάδων διανομής. 
•Υλοποίηση και επίτευξη στόχων για τα project που 
έχει αναλάβει. 
•Μεταφορά προσωπικού στην περιοχή διανομής. 
•Reporting υλοποίησης. 
•Επικοινωνία με ενεργούς πελάτες. 
•Αξιολόγηση. 
•Παρακολούθηση των αναγκών και των ευκαιριών 
των πελατών και διαμόρφωση προτάσεων για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες οργανωτικές - επικοινωνιακές & διαπραγ-
ματευτικές ικανότητες. 
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων.  
•Δραστήριος και οργανωτικός με θετική προσωπικό-
τητα και ευελιξία. 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου (απαραιτήτως Ι.Χ). 
•Σπουδές ανωτάτου (ΑΕΙ) ή Ανωτέρου επιπέδου 
Απολυτήριο (ΤΕΙ -ΙΕΚ). 
•Πολύ καλή γνώση MS Office και Η/Υ. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες υποψηφίους. 
•22-35 ετών. 
 
Προσφέρονται: 
•Καθημερινή & part time απασχόληση. 
•Υψηλές αποδοχές. 
•Έξοδα Κίνησης. 
•Εταιρικό κινητό. 
•Δυνατότητα παροχής εταιρικού οχήματος. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδίκευση. 
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο  
hr@greenpromotions.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Περιγραφή: H εταιρία Skondras Fashion 
Accessories εδώ και 32 χρόνια δραστηριοποιείται 
στο χώρο της μόδας. Έχοντας καταλάβει ένα ση-
μαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά ανήκει στους 
πρωτοπόρους του αξεσουάρ ενώ τα τελευταία χρόνια 
έχει επεκταθεί με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του υπο-
δήματος και της γυναικείας ένδυσης. Στα πλαίσια της 
ευρύτερης ανάπτυξης της εταιρίας, επιθυμούμε να 
εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας:

Υπάλληλος Αποθήκης - Οδηγός

Περιγραφή θέσης: 
•Δρομολόγια στα καταστήματα της εταιρίας 
•Δρομολόγια στους πελάτες της εταιρίας και στις 
μεταφορικές εταιρίες. 
•Εισπράξεις από πελάτες 
•Εργασίες στην κεντρική αποθήκη της εταιρίας 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Δίπλωμα Γ’ οδήγησης και μηχανάκι 
•Προϋπηρεσία 1-2 έτη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα  
και διάθεση   
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Ηλικία έως 25 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικού μαζί με πρόσφατη  
φωτογραφία στο skondras_hr@skondras.gr  
ή στο fax: 210 9939204.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρία Anysel SA δραστηριοποιείται στην δι-
άθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας 
και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά 
καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς 
(υαλουρονικό οξύ, plasma therapy και μεσοθεραπεί-
ες, μηχανήματα RF & Laser κ.α). Η εταιρία διαθέτει 
ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κύπρο και αναπτύσσεται δυναμικά 
με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες 
αγορές και αναζητά:

Εμπορικό Διευθυντή / ντρια

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή με βασικές 
αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογί-
ου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων με συγκεκριμέ-
νο πελατολόγιο ιατρούς, δερματολόγους- πλαστικούς 
& κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση Στρατηγικής Πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας 
•Έλεγχος- Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και 
ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και θέσπιση 
των ορθών εμπορικών στόχων για τη βελτιστοποίη-
ση της κερδοφορίας 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα 
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας 
καθώς και αναγνώριση και ανάπτυξη εσωτερικών 
ταλέντωνω 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνι-
σμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων 
 
Προφίλ / Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων – Marketing- 
Διαφήμιση• 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
Sales-Marketing 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατροτεχνο-
λογικων προϊόντων & των ιατρικών ενέσιμων δερμο-
καλλυντικών 
•Απαραίτητη εμπειρία reporting & εκτέλεση των KPIs 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικα-
νότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και επί-
λυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του ανθρω-
πίνου δυναμικού 
•Άριστη γνώση αγγλικής  & Άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Συστατικές επιστολές 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό προφιλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: info@anymel.gr

Η εταιρία Market In είναι σήμερα μία από τις μεγα-
λύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με πε-
ρισσότερα από 100 καταστήματα. Τα Market In εφαρ-
μόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση στον πε-
λάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαμηλές τιμές, 
αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης εργασίας.

Διευθυντές- Υποδιευθυντές 
(Κωδικός θέσης MG 9/12) 

για τα καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail : d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Head of Business Development & Marketing

Job description: The role involves seizing new 
business opportunities and deepening relationships 
with existing clients to ensure that the organization 
achieves its business goals. The overall focus is 

to build a long term quality pipeline for business 
in the international markets, leading a business 
development team.

Key responsibilities: 
•Develop and deliver a strategic plan for business 
growth with new and existing clients 
•Revenue generation and strategic partnerships 
development and management 
•Manage complex contract negotiations 
•Be the driving force in the development of the 
work ethic, culture and values of the business 
development group 
•Prepare marketing plans, lead activities and budget 
•Ensure proposals are of high quality 
•Participate in exhibitions  
•Set goals, monitor performance, develop 
capabilities, appraise and motivate the team 
 
Desired skills & experience: 
Candidate Profile: 
•7-10 years of post-qualification experience in 
business development with at least 3-5 years of 
marketing experience •in human capital services 
•An MBA would be a plus 
•Strong marketing and business development skills 
•Willing to work in a company which has a strong 
entrepreneurial ethos 
 
Personal attributes would be deemed necessary: 
•Ambitious and confident 
•Outstanding business and commercial acumen 
•Strong presentation skills 
•Strategic thinking 
•Strong negotiation skills 
•Good communication skills 
•Strong team management skills 
 
Send your cv on this e-mail: info@hellaseap.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Senior Sales Executive -  

Consultant (Ref# SSE 010/13)
Η Achieve Global Consulting Group που αντι-
προσωπεύει στην Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία 
πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλη εμπειρία στον τομέα 
της ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού (training, 
consulting services & tools, assessments tools), στα 
πλαίσια μιας συνεχούς ανάπτυξης ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί με ένα ταλαντούχο στέλεχος με απο-
δεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις υπηρεσιών B2B 
και το consulting για να αναλάβει τη θέση του Senior 
Sales Executive / Consultant για τον σχεδιασμό και 
την προώθηση λύσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυ-
ναμικού και την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολο-
γίου.
 
Η/Ο ιδανική/ός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέ-
τει: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις Β2Β (field 
sales experience) και στην ανάπτυξη νέων και υφι-
στάμενων πελατών τουλάχιστον  5 -10 έτη 
•Εμπειρία στο consulting / παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  και εκπαίδευσης ανάπτυξης στελεχών 
θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή / και μεταπτυχιακό με κατεύθυνση 
business σε κάποια από τις ακόλουθες θεματι-
κές ενότητες Business Administration, Marketing, 
Organizational Development, Human Resources) 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσ-
σας για παρουσιάσεις σε πελάτες 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Αγγλικών – επίπεδο 
proficiency 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ και εφαρμογών 
του Microsoft Office, ιδιαίτερα Word, PowerPoint και 
Excel για σχεδιασμό και δημιουργία reports, παρου-
σιάσεων, προτάσεων σε πελάτες 
•Εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων πέραν των παρα-
πάνω θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
•Επαγγελματική παρουσία 
•Επιχειρηματικό πνεύμα και ενέργεια  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ταχύτητα και ποιότητα στην εκμάθηση, ώστε να 
μπορέσει να δραστηριοποιηθεί γρήγορα  
•Αίσθηση του επείγοντος και ανάληψη ευθύνης 
(ownership) 
•Αυτο-παρακίνηση (self-motivation) και προσανατο-
λισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων (achievement 
orientation) 
•|Νέες και καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα στον 
τρόπο σκέψης 
•Πρωτοβουλία για δράση και συνεχή βελτίωση 
•Θετική διάθεση και ευελιξία 

Η/Ο νέα/ος συνεργάτης θα: 
•Εστιάσει στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εται-
ρίας 
•Κάνει προσπάθειες ανάπτυξης νέων πελατών μέσω 
prospecting calls και marketing campaigns    
•Σκέφτεται και θα σχεδιάζει στρατηγικές κινήσεις 
προσέγγισης υπαρχόντων πελατών 
•Σχεδιάζει και θα κάνει παρουσιάσεις λύσεων / 
προτάσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε 
πελάτες 
•Διαχειρίζεται διαφορετικούς λογαριασμούς πελατών 
και θα παρέχει συμβουλευτική εξυπηρέτηση και κα-
θοδήγηση σε συστηματική βάση 
•Συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα πωλήσεων 

και consultants σε project πελατών αλλά και σε προ-
ωθητικές ενέργειες 
•Σκέφτεται μακροπρόθεσμα και θα αναζητεί νέες και 
καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις για νέες συνερ-
γασίες με •Εταιρίες του εξωτερικού ή συνεργίες με 
εταιρίες εντός του region. 
•Παρέχει συμβουλευτική εκπαίδευση σε προγράμμα-
τα της εταιρίας  σε πελάτες όταν χρειάζεται 
 
H εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη 
•Άριστο εργασιακό κλίμα και υποστηρικτικό περιβάλ-
λον και συνεργάτες 
•Αμοιβή βάσει πωλήσεων
•Ευκαιρίες για μελλοντική εξέλιξη ως partner

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα Y/O κας Παναγιώτας Σαμπάνη 
με fax ή e-mail στα fax: +30 210 6825889 ή e-mail: 
panagiota.sampani@achieveglobal.gr. Παρακαλείστε 
να συμπεριλάβετε τον κωδικό της θέσης (Ref# SSE 
10/13) και cover letter με φωτογραφία σας. Βιογρα-
φικά που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα 
ληφθούν υπόψη.

Ο όμιλος εταιριών της Prince Silvero που ασχολείται 
με την παραγωγή και την εμπορία αργυρών αντικειμέ-
νων & κοσμημάτων ζητά πωλητή έως 30 ετών.

Προσόντα: 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή

Προσφέρεται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων 
•Αυτοκίνητο εταιρείας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Για αποστολή βιογραφικών: e-mail:  
info@princesilvero.gr, fax: 210 5777861.

Η εταιρεία EVIN Intzoglou με παρουσία πάνω από 
20 χρόνια στο χώρο των συστημάτων σήμανσης και 
οπτικής επικοινωνίας, συγκαταλέγεται στους leaders 
της αγοράς.

Καθήκοντα: 
•Διαχείριση – ανάπτυξη υπάρχοντος και νέου πελα-
τολογίου 
•Μελέτη και παρουσίαση λύσεων σε πελάτες 
•Ενεργή συμμετοχή σε ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και συστημάτων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο διακόσμησης – βιομηχανικού σχεδιασμού  ή 
αντίστοιχης ειδικότητας 
•Καλή γνώση αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών και ασφάλιση, συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέ-
λιξης και ανάπτυξης. Εύκολη πρόσβαση από Μετρό 
Αγίου Δημητρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους στο: jobs@evin.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες για την εταιρία μπορείτε να βρείτε και 
στο site μας www.evin.gr

H Action Line ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή  
για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-

ζωνικών υπηρεσιών 
στο Αγρίνιο

Κωδικός θέσης: ACT_DO_3008

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφά-
νιση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός-Ασφάλι-
ση-Bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Action Line ΕΠΕ: Για αποστολή βιογραφικού 
e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 3637544,mailing 
address: Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσό-
τερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3637585 και 
210 3637822.

Η Anymel SA εισαγωγική εταιρία δραστηριοποιείται 
στην διάθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογί-
ας και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά 
καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς 

(υαλουρονικό οξύ, plasma therapy και μεσοθεραπεί-
ες, μηχανηματα RF & Laser κ.α). Η εταιρία διαθέτει 
ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κύπρο και αναπτύσσεται δυναμικά 
με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες 
αγορές και αναζητά:

Υπεύθυνο / Υπεύθυνη πωλήσεων

Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή με βα-
σικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πε-
λατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων με συγκεκριμέ-
νο πελατολόγιο ιατρούς, δερματολόγους- πλαστικούς 
& κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας 
•Έλεγχος- διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και 
ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα 
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
 
Προφίλ / Προσόντα υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων – Marketing- 
Διαφήμιση 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
Sales-Marketin 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατροτεχνο-
λογικων προϊόντων & των ιατρικών ενέσιμων δερμο-
καλλυντικών 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικα-
νότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και επί-
λυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του ανθρω-
πίνου δυναμικού 
•Άριστη γνώση αγγλικής  & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Συστατικές επιστολές 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια νέα και 
δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: info@anymel.gr

Η Εταιρία Cartridge World αναζητά Εξωτερικούς 
πωλητές (ΑΤΤΙΚΗ)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις (πόρτα πόρτα) 
•Να μπορεί να κάνει συναντήσεις με πελάτες 
•Με ευφράδεια και καλό παρουσιαστικό  
•Έμπιστος και εργατικός 
 
Η εταιρία προσφέρει: Πακέτο που περιλαμβάνει 
μισθό και ποσοστά επί των πωλήσεων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο e-mail:  
info@cartridgeworld.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες θέσεις 
εργασίας σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS near 
Manchester. Θέσεις εργασίας για: Ειδικό γαστρε-
ντερολόγο, consultan in Gastroenterology. 

With Special Interest In Acute Medicine: Ο βασι-
κός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μετα-
ξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδο-
μάδα συν On-Calls (εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο 
ενός έτους. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεω-
θεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δω-
ρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
– Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – 
άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας στην Γαστερντερολογία 
•Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοι-
νωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυ-


