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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές, Προγραµµατιστές

σελ. 8
Στελέχη ΙΤ, Call Center,
Εµποροϋπάλληλοι

σελ. 9
Στελέχη Πωλήσεων, 
Υπάλληλοι Γραφείου

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές, Εκπαίδευση,
Μηχανικοί, Μηχανικοί Πωλήσεων

σελ. 12
Μηχανογράφηση,
Οδηγοί, Εστίαση

σελ. 14
Τουρισµός

σελ. 15
Αισθητική, Promotion-Merchandisers
 

και πολλές
άλλες ειδικότητες
σε µεγάλες εταιρίες

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

ΧΟΡΗΓΟΙ

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

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
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Μαυροπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

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

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Σταθμός Λαρίσης
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. - Κάτω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
Η.Σ.Α.Π. - Μοσχάτο
Η.Σ.Α.Π. - Ταύρος
Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)
Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

We're more than just a business – we're part of a global company with over 11,500 

employees across the Europe, Middle East and Africa region with a strong heritage in 

innovation. Our spirit and values enable us to retain a personal touch and our corporate 

philosophy 'Kyosei' encourages us to work together for the common good.

For our Representative Office in Athens we are looking for: 

Business Development Managers

Responsibilities

 Provide local market research and prepare monthly country market reports 
 Manage customer relationships with existing direct and indirect partners 

 Proactively identify, screen and propose new partners
 Promote Canon products and solutions

 Prepare monthly competitiveness reports
 Coordinate marketing plans for the total B2C market 

 Report, monitor and continuously analyze business results together with partners 
 Provide sales and product training and demonstrations to the partners

Required Experience & Skills 

 University degree (desired) 

 Business development and B2C marketing experience, ideally in a multinational 
consumer electronics company 

 High level of IT skills, particularly MS Excel 
 Fluency in Business English 

 Driving license 

Competencies

 Entrepreneurial, proactive, results-oriented 
 Analytical and conceptual skills 

 Strong relationship building and negotiation skills 

Are you interested in this challenging position in our multinational company? – 

We are looking forward to receiving your resume and cover letter at

info@symvoli-intersearch.gr, with code “MM-35 SW” in the “Subject” field of your email.

Yπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης  
(Κωδ. Θέσης ΤD 3/13)

 

Προφίλ Υποψηφίου 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Μηχανολόγου 
Μηχανικού  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα)  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία 
τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
•Διοικητικές, τεχνικές Ικανότητες και προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας 
χρονοδιαγράμματα  
•Υπευθυνότητα, Οργανωτικό & Ομαδικό Πνεύμα  
 
Καθήκοντα 
•Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ανακαινίσεων 
Καταστημάτων  
•Αντιμετώπιση Τεχνικών Προβλημάτων & 

Συντηρήσεων Καταστημάτων  
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης 
διαφόρων ειδικοτήτων  
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και 
διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος 
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση της 
Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο 
E-mail: d.prosopikou@market-in.gr. Fax: 210 6041918. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική 
Α.Ε.  κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά 
τυχερών παιχνιδιών και πολυτελών ξενοδοχειακών 
μονάδων επιθυμεί να προσλάβει για το γυμναστήριο 
CLUB OLYMPUS του ξενοδοχείου HYATT REGENCY 
THESSALONIKΙ:  

Fitness Center Attendant (κωδ.FCΑ)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΤΕΦΑΑ και Ναυαγοσωστικής  
•Γνώση εναλλακτικής γυμναστικής (Yoga, Pilates, κ.α)  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

•Γνώση Η/Υ  
•Επιθυμητή εμπειρία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
 
Προσφέρουμε:  
•Ευχάριστο, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης για φιλόδοξα και δημιουργικά 
άτομα  
•Ιδιωτική ασφάλιση 

Όλες οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα καθώς και 
άλλα έγγραφα είναι εμπιστευτικές πληροφορίες.  Η Εταιρεία 
δεσμεύεται να προστατεύσει αυτά τα δεδομένα και να τα 
χρησιμοποιεί μόνο για τους λόγους που παρήχθησαν.  
Αποστολή Βιογραφικών (με αναφορά στον αντίστοιχο 
κωδικό θέσης):  ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Θ. Αεροδρόμιο 
Μακεδονία, 55 103 Θεσσαλονίκη, Fax: 2310 401489  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: career@hyatt.gr.

Circuit Switch Integration Engineer
Code: CFN 001 
Location: Athens 
 
Main Tasks: 
•Participation in the design, configuration, integration, S/W and 
H/W upgrades of Mobile Circuit Switched nodes.  
•Handling of TDM/ATM/IP interfacing and testing systems 
functionality.  
•Participation in feasibility/evolution studies, RFI/RFQ.  
•Communication and reporting using simple terminology.  
•Troubleshooting and data mining capabilities. 
 
Basic Requirements: 
•AEI degree in Telecommunication Engineering or Electrical & 
Electronic Engineering) MSc in Telecomms is desirable.  
•4-5 years of relevant experience.  
•Basic knowledge of Ericsson Mobile Switching Centers (MSS/
MGw), Home Location Register (HLR), Transit Switching 
Centers (TSC, TSS) IP transport, signaling over TDM/ATM/IP.  
•SIP-i knowledge and architecture, LTE basic knowledge and 
good handling of SAP program  is desirable  
•Very good knowledge of English language.  
•Analytical/Structured thinking, efficiency, team spirit, 
commitment to result and attention to detail.ης. 

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 
15/04/2013, quoting the position code at the following address: 
WIND ΕΛΛΑΣ S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens, 
e-mail: jo@wind.com.gr. Fax: (+30) 210 6106504. All applications 
will be treated in strict confidence. Candidates who meet the 
position requirements will be contacted via phone.

Rohde & Schwarz is home to in-depth engineering know-how and 
highly innovative and committed employees. We’re recognized 
as a world market leader in wireless communications. Plus, we 
develop future-oriented products for many growth markets such 
as mobile phone technology, radiocommunications and digital 
television. We do business in more than 70 countries worldwide, 
and we value individuals who share our main objective: To be the 
best!

Our subsidiary in Greece is currently seeking the ideal candidate 
for the following position: 

Sales Manager  
Mobile Communications 

and Radiolocation
 Responsibilities: The ideal candidate will be responsible for 
the sales to governmental organizations, defense industry and 
the Armed Forces on the Greek market. He will develop stable 
revenues, building strong lasting customer relationships and 
developing key contacts in these fields. He will directly sell to 
customers and drive profitable project business, achieving sales 
and profitability targets.  In this stimulating  function he will not 
only drive customers negotiations to successful contracts but also 
manage follow-up projects, solve technical issues and supervise 
all phases of the business development cycle (pre- and after-
sales) with entrepreneurial attitude. Various marketing activities 
as well as exhibitions, road-shows and seminars will support the 
sales process. The sales manager will monitor and be accountable 
for all commercial aspects of his business field, fulfilling all 
reporting requirements to given deadlines. Working side by side 
with international experts like Product Management, Application 
Specialists and other counterparts in Regional Teams and Product 
Divisions he is the central liaison person for all customer issues.

Your qualifications 
•Engineering Degree in Electronics, specialisation in 
Telecommunications preferred  
•Proven experience in Sales, Marketing and Business 
Development, ideally > 5 years  
•Successful sales within government and military customers and/
or major system integrators for defence/security projects.    
•Excellent sales and negotiations skills, able to sell complex 
technical products to governmental audience  
•Able to develop sales strategies and tactics and managing 
projects  
•Experience with project business and  infrastructure market  
•Sound commercial and operational experience  
•Excellent communicator towards customers and international 
colleagues and executives  
•Up to date knowledge of the and the competitors environment, 
market and its technological trends  
•Challenge driven with strong entrepreneurial drive combined 
with solution-orientation, hands-on mentality and decisiveness  
•Results oriented: continuously assessing goal achievements 
towards targets having in mind the success of the whole 
company  
•Outgoing, inspiring and convincing personality, enjoying working 
in a team environment  
•Intercultural skills respectively ability to foster networked 
cooperation (e.g. customer, headquarter, colleagues)  
•International corporation background preferred  
•Fluent in English, basic knowledge of German is appreciated  
•Greek nationality is required  
•References may be requested  
 
Send your cv to e-mail: fotini.nazlopoulou@rohde-schwarz.com. 
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•Include your Curriculum Vitae, Cover Letter and 
a Business Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email 
details of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential. If you are looking for a dynamic 
career, please send your application in English at: 
hr@imaret.gr until: 29/03/2013. IMARET S.A. 30-
32 Th. Poulidou St., 651 10, Kavala, Greece.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη 
της, κορυφαίας εμπορικής επιχείρησης, αναζητά 
ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω 
θέσης: 

Υπάλληλος Μισθοδοσίας 
(κωδ. Θέσης S-722/31809)

Περιγραφή Θέσης 
•Καταχωρήσεις και έλεγχος στοιχείων 
μισθοδοσίας  
•Έκδοση μισθοδοσίας  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο λογιστικής/οικονομικής κατεύθυνσης  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) 
έως δύο (2) έτη στην έκδοση μισθοδοσίας σε 
οργανωμένο τμήμα μισθοδοσίας  
•Απαραίτητη η γνώση λογισμικού μισθοδοσίας  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office (άριστη χρήση Excel)  
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέρoντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 2310 988 108, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, 
Βασ Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Ζητείται Στέλεχος Διεύθυνσης για μόνιμη 
απασχόληση σε παραγωγική μονάδα στο 
Ρέθυμνο. 

Περιγραφή θέσης εργασίας  
•Διαχείριση customer’ accounts  
•Διαπραγμάτευση και πραγματοποίηση 
οικονομικών συμφωνιών  
•Παρακολούθηση και έλεγχος εσωτερικού 
κοστολογίου  
•Παρακολούθηση χρονικών και ποιοτικών 
στόχων  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/ Διοικητικής 
κατεύθυνσης  
•Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία σε 
διοικητική θέση σε μονάδα παραγωγής  
•Πελατοκεντρική αντίληψη- διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Συνέπεια σε εταιρικούς στόχους  
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων  
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικών  
•Ηλικία έως 35 ετών  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Export Assistant

Job description: 
•Assisting to Export Manager in all export and 
abroad sales obligations  
•Providing relief support for Export Manager in 
administrative duties  
•Supporting Sales Department in ongoing sales 
and export affairs 
•Market research for foreign distributors  
•Follow up the export procedures  
 
We demand: 
•Maximum of 30 years of age  
•Fluent English and one more language (Italian, 
French, Spanish, German etc.) is essential  
•Good command in additional languages  would 
be an advantage  
•Full proficiency in MS Office  
•Excellent organizational and interpersonal skills  
•Self-driven, customer-oriented and stress-
resistant personality  
 
We offer: 
•Competitive salary package and benefits  
•Wide range of trainings and development 
opportunities  
•Excellent chance to work in a dynamic and 
competitive environment  
 Send your cv to e-mail: exas@skywalker.gr. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η Μαίου 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Υπεύθυνος Αγορών 

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (HR-0803) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Πρωτοπόρα & ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία στον κλάδο της εστίασης, με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης, αναζητείΔιευθυντή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τα γραφεία 
Διοίκησης του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πανεπιστημιακός τίτλος Οικονομικής 
Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  
•Υψηλή οργανωτική & διοικητική ικανότητα, 
αξιοπιστία, εχεμύθεια & ευχέρεια στην 
επικοινωνία 
•Ικανότητα στην υποστήριξη & εκπαίδευση 
ομάδων  
•Ικανότητα στην χρήση εργαλείων διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού  
•Προϋπηρεσία στην αναζήτηση & επιλογή 
προσωπικού 
•Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας  
•Ευχέρεια στα αγγλικά 
•Ηλικία 35-45 ετών 
 
Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία σε 
θέση ευθύνης, σε εταιρία με πολυδιάστατη 
μισθοδοσία & εμπειρία σε κυλιόμενες 
βάρδιες. Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & 
συνέχεια στη σελ. 06

Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρία μας, μια από τις  μεγαλύτερες στο χώρο 
των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για 
την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της 
στην Αθήνα:

Διαχείριση Προγραμμάτων (κωδ. Δ.Π) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην τήρηση 
βιβλίων Γ’ Κατηγορίας  
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  
 
Προαιρετικά προσόντα: Εμπειρία σε υποβολή, 
διαχείριση επενδυτικών έργων που εντάσσονται 
σε επιδοτούμενα προγράμματα 

Περιγραφή Θέσης: 
•Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου 
επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων σε 
επιδοτούμενα προγράμματα  
•Συμπλήρωση και υποβολή στην αρμόδια 
υπηρεσία δελτίων παρακολούθησης της πορείας 
των επενδυτικών σχεδίων  
•Τακτική επικοινωνία με πελάτες για την 
παρακολούθηση της πορείας των επενδυτικών 
του έργων  
•Επισκέψεις στον τόπο υλοποίησης των 
επενδυτικών έργων  
•Διαχείριση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ)  
 
Noisis Σύμβουλοι Επιχειρησιακής 
Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε., e-mail: 
ligouras@noisisdev.gr. υπεύθυνος 
επικοινωνίας: Λυγούρας Κωνσταντίνος, fax: 
210 7250812.

Για τα καταστήματά μας στην Δυτική Αττική και 
στο Νομό Κορινθίας ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση ή στον χώρο των πωλήσεων  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
επίλυσης προβλημάτων  
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν  
 
Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές 
αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου εταιρικού 
αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, 
πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά 
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης στη διεύθυνση: METRO Α.Ε.Β.Ε. 
Τ.Θ. 52020, 14410 Μεταμόρφωση Αττικής, 
Fax: 210 2835030 ή email: hr@metro.com.gr. 
Κωδικός Θέσης: MNG02. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture. IMARET S.A. is building 
its success on the insights into the pursuit of 
excellence, knowledge, experience 

Career Opportunities 
Sales & Marketing Manager (JOB REF. ID:  

SM13) 
For job descriptions, please visit our website 

www.imaret.gr

Application Process

Your application must: 

•Οργανωτικές ικανότητες  
 
Μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία στο εξωτερικό 
ή σχετικές γνώσεις θα εκτιμηθούν 
 
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών με την 
ένδειξη CV-GRFστο e-mail: cvgrrn@gmail.com. 

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητεί:

Υπεύθυνο Αγορών 
στο Τμήμα Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών

Αρμοδιότητες  
•Έρευνα αγοράς  
•Έλεγχος αποθεμάτων των υποκαταστημάτων  
•Αξιολόγηση Προσφορών και Διαπραγμάτευση  
•Δημιουργία Παραγγελιών  
•Έλεγχος αγορών  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στο κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών  
•Επικοινωνιακός  
•Ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και 
συνέπειας  
•Ικανότητα Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης 
προσφορών  
•Γνώση αγοράς  
•Έως 40 ετών  
 
Προσφέρονται: 5θήμερη εργασία – ευχάριστο 
περιβάλλον – μισθός – ασφάλιση – bonus. 
 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@hotmail.com. 

Ο Όμιλος FOKAS, βραβευμένος από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανάπτυξης GrowthPlus 
επί 9 συνεχόμενα έτη ως μία από τις 500 ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρίες της Ευρώπης, αποτελεί 
τη μεγαλύτερη λιανεμπορική δύναμη της Βορείου 
Ελλάδος και έναν από τους πλέον αξιόπιστους 
και εύρωστους οικονομικά λιανεμπορικούς 
ομίλους της χώρας.  Ο Όμιλος FOKAS, με 77 
χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική 
αγορά, εφαρμόζοντας το τεκμηριωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο καλύπτει τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 επιθυμεί 
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του

Διευθυντή Καταστήματος - Αθήνα 
(Κωδ.θέσης: ΑΘΗ - Δ.Κ.)

Η Θέση: Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση 
Πωλήσεων και ο βασικός στόχος της είναι να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική και εύρυθμη 
λειτουργία του καταστήματος, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Το πλαίσιο δράσης 
της θέσης ορίζεται από το ετήσιο λειτουργικό 
πρόγραμμα της εταιρίας και από τους στόχους και 
τον προϋπολογισμό του καταστήματος.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακές 
σπουδές σε Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) θα 
εκτιμηθούν ιδιαιτέρως)  
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών ως Διευθυντής 
καταστήματος σε οποιοδήποτε κατάστημα 
λιανικής δυναμικότητας 150 εργαζομένων 
και πάνω και συνολική εμπειρία στη λιανική 
τουλάχιστον δέκα ετών  
•Αναλυτική σκέψη, να μπορεί να παρακολουθεί 
δείκτες απόδοσης και να προβαίνει σε 
διορθωτικές ενέργειες όπου παρουσιάζεται 
απόκλιση από τους στόχους  
•Εμπειρία και ικανότητα στη χρήση MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint)  
•Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτώς και προφορικώς)  
•Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
(γραπτώς και προφορικώς) 

Προσφέρεται μισθός ανάλογος των προσόντων, 
σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές 
εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα μεγάλο Όμιλο 

Το ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- MYKONOS”, μέλος 
των MADE BY ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Hotel Reservations Agent

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η γνώση 
Γερμανικών, Protel Hotel Software.  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο e-mail: 
Cost-ioa@otenet.gr. Βιογραφικά που δεν είναι στα Αγγλικά 
δεν θα ληφθούν υπόψη.

Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in Software Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies of the company and its experts, most of them with 
a long presence and a high recognition internationally, provide to 
its clients, both locally and internationally, technical excellence and 
valuable services, and to its employees the working conditions to 
further develop their technological expertise within a multi-national 
environment.

Currently we are looking for Integration-Test Managers for 
Software to offer their services to international projects abroad 
(Germany).

Position’s description: 
•Coordination of teams of testers belonging to an off-shore 
location  
•Interface to the Project Manager  
•Test-strategy / Test-concept definition and implementation  
•Testframes for test-automation  
•Preparation of Testspecifications  
•Performance / optimization of testing  

•Statistics – reports  
 
Profiles required: 
•University Degree in Electrical engineering, Computer Science, 
Physics  or relevant discipline  
•Working experience as a Testmanager for:Experienced with the 
testing of business processes (black-box testing) 
     •5-6 years  
•experienced with Agile test processes and Continuous testing  
•experienced with various test management and testing tools  
•systematic, determined and able to work independently  
•coordination skills and experience  
•Fluency in English (spoken, written)  
•Nice to have: 
- Certified Tester Qualification (ISTQB) 
- good knowledge of German (spoken, written)   
 
Duration of assignment: 6+ months 
Location: Southern Germany 
Availability at client’s premises: 100% 
Accommodation: Flexible 
Cooperation model: contract

Please, apply for an interview, sending your detailed CV in English, 
quoting reference ref: AP_2013_03_TM, to the following e-mail 
address: hr@softcom-int.com, not later than 30.03.2013. We offer 
a competitive remuneration package based on qualification and 
experience, and work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. For information 
regarding our company, please consult our web site: 
www.softcom-int.com.

Όμιλος Εταιριών με  πολυετή παρουσία και ηγετική θέση  στην 
Ελληνική αγορά, στον Εμπορικό κλάδο των Μηχανημάτων κήπου, 
δάσους, αγρού και έργου, κινητήρων εσωτερικής καύσης και Η/Ζ 
ζητά για τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του:

Προϊστάμενο Logistics
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 ετών σε αντίστοιχη θέση    
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Καλή γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, Outlook, Internet)  
•Γνώση συστήματος AS400  
•Δυναμική προσωπικότητα με πολύ καλές οργανωτικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Εμπορικές & Εισαγωγικές 
Επιχειρήσεις  
•Εμπειρία σε αποθήκες ανταλλακτικών θα συνεκτιμηθεί  
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα συνεκτιμηθεί  
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•Οργάνωση Εσωτερικών Ροών Εμπορευμάτων και Αποθήκης  
•Οργάνωση Χώρων Αποθήκευσης, Παραγγελιών, Παραλαβών 
& Διακίνησης  
•Σύνδεση Εμπορικής Διαχείρισης και Διάθεσης  
•Οργάνωση της Αποθήκης, Παραλαβή και Διακίνηση 
Ανταλλακτικών και Πρώτων Υλών  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναφέροντας ΚΩΔ. ΠL1-03.13 στο e-mail: 
human.resources@pαpadopoulos.com.gr. 

Η ACE-Hellas A.E., εταιρία πληροφορικής με ολοκληρωμένες 
λύσεις για μηχανικούς, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές 
με σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης για πλήρη απασχόληση. 

  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & σχετικού λογισμικού  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Ηλικία από 25 έως 33 ετών  
•Ισχυρή επικοινωνία, συνεργασία και συναισθηματική 
νοημοσύνη  
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και την εμπειρία  
•Ανταγωνιστικό πακέτο πρόσθετων παροχών  
•Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον με σημαντικές 
προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση εντός και εκτός Ελλάδας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα υπόψη Τμήματος Προσωπικού, σημειώνοντας 
απαραίτητα τον κωδικό θέσης SLS0313. ACE-HELLAS A.E. 
Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, 15341 Αθήνα, fax: 210 
6068699, e-mail: jobs@ace-hellas.gr. 

Μηχανολόγος Πωλήσεων 
 Περιοχή: Αθήνα 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση 
Κωδικός θέσης: SE

Καθήκοντα της θέσης: Η ανάπτυξη & διαχείριση του εμπορικού 
δίκτυο εντός Αττικής και πανελλαδικά σε: Franchise «ΤΕΜΠΑ», 
ενεργειακά σημεία πώλησης και ευρύτερο εμπορικό δίκτυο 

Απαραίτητα προσόντα 
•Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία θέρμανσης, 
ζεστών νερών χρήσης και ηλιακής ενέργειας  
•Καλή γνώση Autocad & πληροφορικής    
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής  
•Πελατοκεντρική αντίληψη, ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας  
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
•Ηλικία έως 40 ετών  
 
Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο 
e-mail: info@tempa.gr, υπόψη: Κωτσοβού Κάτια.

Job Title: Software Engineer – SW 03.13 
Location: Athens

Company Profile: Uni Systems S.A. is the largest Greek 
Information Services company, which engineers software 
products and undertakes large-scale complex technology projects, 
providing end-to-end professional services for Banking & Finance, 
Telecommunications and Government business sectors. Uni 
Systems is considered among the top 5 ICT solutions providers in 
the region of South-Eastern Europe having established subsidiaries 
in Belgium, Romania, Bulgaria and Cyprus. Due to our current 
expansion course, we are seeking a:

Software Engineer

Position Requirements: As a member of a very competent 
software team, the ideal candidate is working closely with 
business consultants in order to meet customer expectations 
by implementing the system, according to the key requirements 
provided.  
 
More specifically, will be involved in:  
•Analyzing, designing and implementing software applications to 
meet clients requirements  
•Software Testing and fault finding  

•Developing existing program by analyzing and identifying areas 
for modification  
•Technical coordination and management of customers needs 
according to maintenance contracts  

Candidate Profile 
•University Degree in Computer Science, Information Technology 
or other relative discipline from a Greek or foreign institute.  
•A three year solid PowerBuilder experience along with Delphi  
•Previous experience in developing HR and Payroll software will 
be an asset  
•Knowledge of  MS SQL Server, and any other web based 
frameworks will be a plus  
•Able to set and meet strict deadlines  
•Ability to work both independently and within multi-disciplined 
teams  
•Ability to travel abroad  
•Good knowledge of English language (verbal & written)  
•Career motivation and a willingness to continue to further 
knowledge and skills  
•Fulfilled military obligations (for male candidates) 
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration package based on 
qualifications and experience. 
 
Contact Details 
Candidates who meet the above requirements may forward an 
English version of their CV quoting the reference code SW 03.13 
at: careers@unisystems.gr. All applications will be treated in the 
strictest confidentiality. 

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Τιμολόγηση-Διακίνηση-Θεωρημένη Αποθήκη  
•Διεκπεραίωση εργατικών Θεμάτων  
•Υποστηρικτικές εργασίες Λογιστηρίου  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής   
•Προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση λογιστηρίου  
•Γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής.  
•Γνώση προγράμματος ERP Atlantis  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MsOffice, Word, Excel)  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικές δεξιότητες  
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας  
 
Σημείωση: Κωδικός Αγγελίας ΛΟΓ 01. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dexim.gr. 



ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20136

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: farmaka@skywalker.gr. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η Διαφημιστική εταιρεία Green promotions με 
έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον Μετρό Δ.Πλακεντίας 
για το νέο της project couponomico.gr αναζητεί για 
πλήρη απασχόληση Προγραμματιστή. 

Προγραμματιστής (κωδ.WEBC)

Η θέση αναφέρεται στον New Business Director. 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή λογισμικού στα 
πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων της 
εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης.  
•Εργασιακή εμπειρία 3 έτη.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.  
•Ουσιαστική γνώση  Java Servlets,Apache 
Tomcat, Javascript, JSON, Web Development, 
MySql, Jsp, Jstl, Jquery, PHP  
•Γνώση σχεδιασμού και χρήσης e shop, 
cms, Ajax, Facebook applications, Mobile 
applications(I phone – Android), Geo  
•Απόλυτη υπευθυνότητα.  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.  
•Ευχέρεια επικοινωνίας  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία  και ταλέντο στον σχεδιασμό user 
interfaces στο Web (javascript, ajax) και σε 
Mobile Apps  
•Εμπειρία σε NoSQL databases  
•Εμπειρία χρήσης τεχνολογίας XML και σχετικών 
εργαλείων. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει προσόντων και 
στόχων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο: 
akis@couponomico.gr.

Analyst-Programmer / Software Developer 
(Java/J2EE) to work for Chemmedia Hellas 
Ltd, the newly established Greek branch of 
Chemmedia AG, in Athens - Greece.

Chemmedia AG is a continuously growing German 
IT company. We are experts in knowledge transfer 
solutions and have implemented e-learning 
systems for numerous international clients. Are 
you a maniac developer? Always pushing to bring 
technology forward? Great, join our team! (CV’s in 
English or German)

Key responsibilities 
•Requirements analysis and prototyping  
•Implementation, testing and maintenance of 
Java/J2EE oriented applications  
•Configuration and deployment of applications  
 
Skills and Experience 
•University degree with minimum 1 year 
experience in IT or non-university degree with 
minimum 5 years of experience in IT  
•Software development skills: Design, code, test 
and document applications in Java EE (Java, 
EJB, JPA, Hibernate, JDBC, Servlets)  
•Good knowledge of web technologies: 
JavaScript, Jquery, XML, HTML, DOM and CSS 
standards  
•Ideally, you have experience with AngularJS, 
Apache Cocoon, Jira, MVC, Maven, Spring 
Framework, Scrum/Agile Methodologies  

παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, 
στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού 
και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, 
για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας FMCG 
πολυεθνικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για 
τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Λογιστηρίου (κωδ. θέσης: 
722/31956)

Περιγραφή Θέσης 
•Κωδικοποίηση στοιχείων πελατών και 
προϊόντων στο σύστημα SAP  
•Λογιστικές καταχωρήσεις  
•Υποστήριξη του τμήματος λογιστηρίου πελατών  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Λογιστικής  
•Ένα (1) – δύο (2) έτη εργασιακή εμπειρία σε 
ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον 
SAP, ιδανικά σε κωδικοποίηση  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα  
•Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια  
•Επιθυμητή εξοικείωση σε πολυεθνικό 
περιβάλλον εργασίας  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Εκπαίδευση και ανάπτυξη σε πολυεθνικό 
περιβάλλον εργασίας 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 6180 376, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Αγίου Κωνσταντίνου 40, ΑΙΘΡΙΟ, 15124, 
Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για 
περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ανώνυμη Εταιρία στο Πικέρμι Αττικής επιθυμεί να 
προσλάβει: 

Βοηθό Λογιστή για το τμήμα Credit Control 
(Κωδ.: Cr.C./0313)

Καθήκοντα υποψηφίου:  
•Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για 
την παρακολούθηση των υπολοίπων πελατών 
εξωτερικού και τη διαχείριση πιστωτικού ελέγχου 
– εισπράξεων και την λογιστικοποίηση αυτών 
•Λοιπές λογιστικές εργασίες  
 
Προσόντα υποψηφίου: 
•3-5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης-
Λογιστικής  
•Εμπειρία σε Διαχείριση Πελατών (Εσωτερικού / 
Εξωτερικού)  
•Γνώση της διαδικασίας Εκχώρησης Απαιτήσεων 
για χρηματοδοτήσεις  
•Καλή γνώση Λογιστικής και Εγγραφών    
•Πολύ καλή γνώση EXCEL και εξοικείωση με 
λογιστικά πακέτα  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες υποψήφιους)  
 
Προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

εταιριών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά. 
Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι διαθέτουν 
τα ανωτέρω προσόντα παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail: hr@fokas.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
αγγελίας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ  εισαγωγική εταιρία 
βιομηχανικών εργαλείων η μεγαλύτερη εταιρία 
Χονδρικής που δραστηριοποιείται στα καταστήματα 
«χρωμάτων – σιδηρικών - εργαλείων» ζητεί:

Πωλητές με έδρα: Θεσσαλονίκη 
(ΚΩΔ. ΠΩΛ.ΘΕΣ.01)

 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις  
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με 
άριστη ικανότητα πώλησης σε καταστήματα 
λιανικής  
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης 
στόχων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής  
•Απόφοιτος Λυκείου ή Ανώτερο (Τεχνική 
Κατεύθυνση θα εκτιμηθεί)  
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & 
Internet  
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω SKYPE  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον.  
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός 
έδρας  
•Ηλικία 30 – 40 ετών  
•Δίπλωμα αυτοκινήτου  
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, 
τεχνολογία και το DO IT YOURSELF  
 
H Εταιρία προσφέρει:  
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης σε 
μεγάλο bonus  
•Αυτοκίνητο, κινητό, και λοιπές παροχές  
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης 

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 
4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: 
calavanti@comfact.gr. Βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία και απαραίτητη η αναγραφή του 
κωδικού θέσης. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
απ’ όσους διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα 
προσόντα. 

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», πρωτοπόρος 
στον κλάδο της, διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο 
δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας. Στα πλαίσια ανάπτυξής της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Καταστήματος Μαζικής Εστίασης 
(Κωδ. 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.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία 

συνέχεια στη σελ. 08

Το Skywalker.gr ζητά  Τελειόφοιτους ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τμήματος 
Γραφιστικής, για Πρακτική Άσκηση στο δημιουργικό τμήμα 
της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώσεις InDesign, Photoshop, Illustrator  
•Άριστη γνώση χειρισμού Ms Office  
•Επικοινωνιακός  
•Δημιουργικός  
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Κάτοχος ECDL ή αντίστοιχου Πτυχίου  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικό, άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Προοπτικές συνεργασίας μετά το τέλος της πρακτικής 
άσκησης 
 
Βιογραφικά στο e-mail: cvmb@skywalker.gr μόνο όσοι 
έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης.

•Experience using OOP design patterns  
•Working experience with SVN or similar 
versioning systems  
•Solid communication and team work skills  
•Willing to continually learn and improve 
technical skills  
•Good English and/or German knowledge  
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package depending on qualifications and 
experience.  
 
Send your cv to e-mail: lalos@chemmedia.de. 

Vacancy for Software Developer/Software 
Engineer/Computer Engineer – Contract 

Position

Greycon Ltd is looking for a recent graduates 
or junior professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports 
leading-edge, quality-driven software for the 
manufacturing industry. Greycon was established 
in 1985 in London and quickly grew into one of 
the major producers of software for the paper 
and plastic film industries. Nowadays, it operates 
globally with customers in 41 countries and has 
offices in China, Finland, Greece, UK, Uruguay & 
USA.

Skills 
The ideal candidate should have: 
•A Bachelor’s degree in Computer Science, 
Engineering or a relevant Science-based course  
•Fluency in the English language, strong verbal 
and written communication skills in both English 
and Greek  
•Knowledge of .Net Framework, C# and VB.Net 
(This knowledge will be tested – in English – as 
part of the recruitment process)  
•Flexible and proactive attitude, ability to work as 
part of a distributed global team.  
•Strong customer service ethos  
•Strong analytical and problem-solving skills  
•A passion for programming and IT technologies  
 
Knowledge of any of the following will be 
considered an advantage: 
•SQL Server or Oracle databases  
•Test-driven development and Unit testing.  
•Visual Basic 6  
 
Work experience 
•1-2 years work experience in a relevant position 
will be considered an advantage.  
 
Position 
The candidate will work on a contract basis with 
an initial contract of six (6) months in our Greek 
office in Gkazi. 
 
How to Apply 
To apply for this vacancy please send your CV 
(in English) to greycon.trial@gmail.com with the 
subject title ‘Support Engineer’ by 7th April 2013.

NAVARINO TELECOM SA, a leading satellite 
communications company based in Piraeus with 
international presence requires for immediate 
employment on a 6-month fixed term basis:

 
Dojo/JavaScript UI Developer

Required skills: 
•Experience in OO style JavaScript development  
•Experience in the Dojo Toolkit  
•Good knowledge of HTML4/5 and CSS  
 
Additional skills that will have a positive 
impact on the selection process: 
•Knowledge of Ajax  
•Knowledge of JSON and REST  
•Familiarity with version control systems (Git)  
•Experience in Ruby development  
•Experience in Test Driven Development

Σύμβουλοι Διαφήμισης 
(Τηλεφωνικών Πωλήσεων)

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος “Eπιταγή 
εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 
ετών”, ζητά για απασχόληση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 
του προγράμματος, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων). Ευκαιρία πλήρους απασχόλησης: Όσοι 
ολοκληρώσουν με επιτυχία την θεωρητική και πρακτική τους 
εκπαίδευση, θα καλύψουν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις 
κενές θέσεις που θα παρουσιαστούν στην Εταιρία μας.

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και Ανανέωση Υπάρχοντος Πελατολογίου  
•Aνεύρεση Νέων Πελατών  
•Ενημέρωση Πελατών για τις Νέες Υπηρεσίες της Εταιρείας  
•Ποιοτική Συγγραφή & Συμπλήρωση Αιτήσεων Διαφημιστικής 
Προβολής 
•Εξυπηρέτηση Πελατών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικίας μέχρι 29 ετών  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και δικαιούχοι 
του προγράμματος  

•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, 
PowerPoint, Internet)  
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση τηλεφωνικών πωλήσεων  
•Εκπλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης  
•Εστίαση στο Αποτέλεσμα και την Επίτευξη των Στόχων  
•Επαγγελματική Εμφάνιση  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον και  
•Προοπτική πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητη προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι να πληρούν τις 
προυποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με την 
Προκήρυξη του Υπουργείου Εργασίας και να παρακολουθήσουν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους υποδειχθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: E-mail: info@excellence-
lean.gr με την ένδειξη «για χρυσό οδηγό». Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια στη διαχείριση των Βιογραφικών Σημειωμάτων.

AppArt SA is seeking for a 
Junior Software Developer

The Junior Software Developer will work under the supervision 
of the Software Architect manager and will be accountable 
for developing and maintaining key modules of Interfacing 
Software Solutions. The incumbent must be familiar with Java 
programming. 

Job Description 
Technical Tasks 
•Designs, develops and modifies modules based on functional 
and system requirements.  
•Work closely with the Team Leader, Business Analyst and 
Product Owner for understanding the functional and system 
requirements.  
•Work closely with the Software Architect to ensure architectural 
integrity and product quality.  
•Participate in testing process through unit testing and bug 
fixes.  
 
Other Tasks 
•Participate in daily scrum meetings  
•Participate in sprint planning  
•Work closely with the development team manager to ensure 
quality and punctual software development within his/her 
responsibilities.  
 
Qualifications Required 
•University degree in Computer Science or equivalent.  
•Very good Java development skills.  
•Good understanding of J2EE application architecture  
•Experience in Java web presentation tier software 
development (Servlet, html, css)  
•Good understanding of relational databases (MySQL, Oracle)  
•Reasonable understanding of Swing  
 
Nice to have 
•Experience in J2EE application server software development 
(EJB, JMS, JTA)  
•Experience with Websphere  
•Experience with Eclipse IDE  
•Experience with BPMN2 and BPEL  
•Understanding of Hibernate framework  
 
Interpersonal skills 
•Self motivated, team player, action and results oriented  
•Well organized, good communication and reporting skills  
•Ability to successfully work under tight project deadlines  
 
Organizational Considerations

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

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

Database Administrator (DBA)

Company Profile: ZuluTrade welcomes creative, motivated 
individuals to join our team at offices located in a prominent 
waterfront location at the port of Piraeus. Our collaborative 
workplace offers exciting and diverse opportunities to learn, grow 
professionally, and make a real contribution to the success of an 
industry leader in the fast-growing world of the Forex market.

Facts & figures: 
•Innovative platform, providing middleware financial services / 
social networking  
•70,000+ international clientèle  
•80+ employees  
•High-growing rates and prospects  
•Fresh .com philosophy  
 
Job Description 
 
Scope of work includes: 
•Perform daily administration and support of a large number of 
database servers running MySQL  
•Maintain database backup and perform recovery procedures 
when necessary  
•Run required database housekeeping tasks scheduled out of 
normal business hours during maintenance windows  
•Perform installation, upgrades, and patching of database 
software  
•Collaborate with software development teams to efficiently 
design queries and expand DB schemas for existing and new 
applications  
•Enhance and develop new tools for DB monitoring and 
reporting. Monitor the performance of database servers  
•Optimize and review SQL queries  
•Complete required reports and special project assignments  
•3 years of experience in supporting production database 
systems  
•Extensive knowledge of SQL and MySQL relational databases  
•Knowledge of UNIX, Linux and Windows server operating 
systems  
•Strong skills in SQL and SQL optimization 
•Being flexible and always willing to learn  
 
Requirements: 
 
Preferable Skills:  
•Highly dependable, responsible, with attention to detail  
 
We offer: 
•Competitive salary directly dependent on candidate’s 
qualifications, performance & commitment (starting 1500€ net 
upwards)  
•Company Insurance  
•Remarkable working space at central location of Piraeus 
including facilities (restaurant, game room, parking space, etc)  
•Flexible working hours  
•Friendly environment comprising young, enthusiastic, multi-
national staff  
 
Contact: Any candidates meeting the above requirements, are 
welcome to send their CV in .doc or .pdf format at 
jobs@zulutrade.com. The subject of the email must be 
“DBA0213”.

Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορικής με 
είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
ζητά Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής

(IT Developer) Κωδ. Θέσης: ITSP13/01

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 εφαρμογών  
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών 
προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής  
•Εμπειρία στη Σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων του 
Δημοσίου Τομέα 

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό 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.  Advanced Services Group LTD (ASG) Προηγμένες 
υπηρεσίες ΕΠΕ. Βεντούρη 12, 15561, Χολαργός, τηλ. 210 
6540901, fax. 210 6564407. E-mail: asgltd@asg.gr. 

Η μεγαλύτερη Ελληνική Εταιρία Οικονομικών Συμβούλων 
και Ελεγκτών ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Βοηθούς Λογιστών  
Για το Τμήμα Τήρησης Βιβλίων

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ ή ισοδύναμο.  
•Πενταετή  προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο Λογιστήριο  
•Πολύ καλή γνώση Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, καθώς και 
Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου  
•Άριστη γνώση  χειρισμού Η/Υ, μηχανογραφικών συστημάτων 
(ERP) και προγραμμάτων μισθοδοσίας 

Η εταιρία Ελεγκτών - Συμβούλων Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΨΑΡΙΑΝΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε 
το 1981 με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 
Το αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται 
από τους πλέον ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες, η 
οργάνωση και τα πρότυπα των εργασιών μας, είναι οι 
βάσεις που στηριζόμαστε για να εξασφαλίσουμε  το ποιοτικό 
αποτέλεσμα, που χρειάζονται, σήμερα, οι επιχειρήσεις. 
 
Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρίας μας έχει σαν αποτέλεσμα 
την ανάγκη εύρεσης των κατάλληλων Συνεργατών. Γι’ αυτό, 
ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ για το 
Τμήμα Τήρησης Βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε 
να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην Δ/νση: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ Α.Ε., ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 29, Τ.Κ. 115 23, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, FAX: 210 6464411 & e-mail: 
ele@psarianos.com.gr, web site: www.psarianos.com.gr . 



ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20138

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

ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 9

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 10

Candidates that do not meet the criteria as per 
points 1-3 above will not be considered. Both 
independent developers and web development 
companies employing individuals with the above 
qualifications are welcome to apply. Please send 
your CV to: careers@navarino.gr with reference 
DAIN-WEB02.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
Η εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε. αναζητά για πρόσληψη:

IT Administrator

Requirements: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ -ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση  
•Ηλικία 26-34  
•Δίπλωμα Αυτοκινήτου - Μηχανής  
 
Knowledge 
•Windows  
•Windows Server 2008 & Newer  
•SQL Server 2008 & Newer  
•Microsoft Exchange Server  
•Kerio  
•Ms Office  
•Network (Installation, Configuration e.t.c.)  
•Microsoft Active Directory  
•Virtualisation  
•Hardware Maintanance 
 
Βιογραφικά να αποστέλλονται στο email: 
gmirthianos@mesogeios.gr, υπόψη Κου 
Μυρθιανού.

Help Desk/IT Support Engineer 
Thessaloniki

 
Qualified engineer needed to offer IT/Networking 
help desk support to clients world wide. 
 
Education:  
•University degree or equivalent in 
Telecommunications or Computer Science  
•Experience 2-4 years in IT/Networking  
•Certifications CCNA or equivalent  
 
Languages:  
•All work is in English, French is desirable 
 
Send your cv to e-mail: alex@servicesat.net. 

CALL CENTER
Η PLEGMA NET ΕΠΕ., από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
Marketing & επικοινωνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα Εκπρόσωπους Πωλήσεων για την περιοχή 
του Πειραιά συγκεκριμένα:

Εκπρόσωποι Πωλήσεων 
Κωδ. Θέσης: (WT)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση πελατών – προώθηση υπηρεσιών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια  
•Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν σε ανάλογη 
θέση  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλές αποδοχές  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
v.karagianni@alkyonnet.gr ή στο fax: 213 

0063710 - 213 0063610. 

Η Alkyon Net Ζητεί για 4ωρη εσωτερική 
απασχόληση 
 
•Συνεργάτες από 23 έως 40 ετών                        
•Υψηλούς στόχους            
•Με επικοινωνιακή ικανότητα 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
πώληση υπηρεσιών θα εκτιμηθεί 
•Θα προτιμηθούν απόφοιτοι λυκείου – Ι.Ε.Κ 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ωράριο πρωινό 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Εβδομαδιαία – Μηνιαία & Ετήσια Bonus  
 
Διεύθυνση εταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια 
(50 Μέτρα από Μετρό Σεπολίων). Αποστολή 
Βιογραφικού: 
e-mail: hr@alkyonnet.gr, Fax: 211 1051787. 

Η εταιρεία Delphis που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της εμπορίας μηχανημάτων και 
παρελκομένων κλιματισμού και επαγγελματικής 
ψύξης καθώς και στη συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επιθυμεί 
να προσλάβει τον κατάλληλο υποψήφιο για τη 
θέση:

Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών Τεχνικού 
Τμήματος 

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε εταιρία 
κλιματισμού – ψύξης.

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης  
•Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία 
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (OFFICE - INTERNET)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άντρες υποψήφιους)  
•Επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ομαδικότητα / Οργανωτικότητα  
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εταιρία 
κλιματισμού – ψύξης  
 
Αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός των συνεργείων σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο τεχνικού τμήματος  
•Σύνταξη τεχνικών προσφορών επισκευής 
κλιματ/κων μονάδων  
•Έρευνα και διεκπεραίωση διαδικασίας 
παραγγελίας ανταλλακτικών από τους 
προμηθευτές  
•Επικοινωνία με πελάτες τεχνικού τμήματος με 
σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό της συντήρησης  
•Καταχωρήσεις στο ERP –(Εντολές, Σημεία 
υποστήριξης, Μηχανήματα)  
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου υπηρεσιών 
συντήρησης  
•Εργασίες Υποστήριξης (Αρχειοθέτηση, Σύνταξη 
προσφορών)  
 
Παρακαλώ αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tk@delphisgroup.gr. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους /ες 
υποψήφιους, για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας 
καταστημάτων λιανικής, με στόχο την κάλυψη των 
παρακάτω θέσεων στελεχών στην Κομοτηνή:

Στέλεχος Πωλήσεων Καταστήματος 
κωδ. SKOM-13

Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική 
λειτουργία του καταστήματος, με επίτευξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του.

Προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή 
μάρκετινγκ  
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
Υπεύθυνες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 

λιανικής, ως Επικεφαλής Ομάδας/Τμήματος 
Πωλήσεων.  
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη, με ικανότητα 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης, 
κατανόησης κι αξιοποίησης αριθμητικών 
δεδομένων.  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στη 
διοίκηση καταστήματος και αποτελεσματικής 
καθοδήγησης της ομάδας πωλητών.  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
αυτενέργειας, λήψης αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης κι εστίασης στην κερδοφορία.  
•Δυνατότητα εγκατάστασης στην πόλη και 
απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 
καταστήματος.  
•Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης 
πωλήσεων, βελτιστοποίησης εξόδων, κι 
επίτευξης στόχων.  
•Ικανότητα πολύ καλής και 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 
αποτέλεσμα.  
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι /ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με επαγγελματικού ύφους φωτογραφία) 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax: 2310-517.494. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr,  
follow us on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητάει για άμεση πρόσληψη: 

Πωλητές-Πωλήτριες 
στο τμήμα των ψηφιακών προϊόντων και 

προϊόντων τεχνολογίας

Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας,  
•Ευγενική παρουσία και δραστήρια 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Εμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα συνεργασίας 
και διακριτικότητα  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Πολύ καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών 
τεχνολογίας  
•Επιθυμητή η εμπειρία  
•Έως 35 ετών  
 
Η εταιρία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης, bonus, διαρκή 
εκπαίδευση και εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
cvkservices@hotmail.com. 

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητεί 
για άμεση πρόσληψη: 

Πωλητές - Πωλήτριες 
στο τμήμα λευκών οικιακών συσκευών

Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας,  
•Ευγενική παρουσία και δραστήρια 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Εμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα συνεργασίας 
και διακριτικότητα  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Επιθυμητή η εμπειρία  
•Έως 40 ετών 

Η εταιρία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης, bonus, διαρκή 
εκπαίδευση και εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
cvkservices@hotmail.com. 

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλήτρια για το υποκατάστημα της στο 
Βόλο

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να πληροί 
τις παρακάτω προϋποθέσεις 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Διάθεση εξυπηρέτησης της ανάγκης των 
πελατών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της 
υπόδησης  
•Έως 30 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της 
αγοράς  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης. 
 
Αποστολή Βιογραφικού μαζί με πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@dexim.gr.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, 
στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού 
και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για 
λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας 
τηλεπικοινωνιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/-τρια Τεχνολογίας (κωδ. θέσης: 
722/32149)

Περιγραφή Θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος 
τηλεπικοινωνιών  
•Αναλυτική ενημέρωση πελατών για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της εταιρίας  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ  
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις, ιδανικά σε 
αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Γνώση προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και 
ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση στον τομέα της 
τεχνολογίας  
•Πελατοκεντρική προσέγγιση  
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Βonus βάσει επίτευξης στόχων  
•Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com μέσω fax στον 
αριθμό 210 6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Αγίου Κωνσταντίνου 40, ΑΙΘΡΙΟ, 15124, 
Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 

βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για 
περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η Μαίου 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Υπεύθυνος Μαρκετινγκ και Πωλήσεων 

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

MILK INDUSTY KRI KRI SA wants to take on an 
Ice Cream Sales Inspector in Bulgaria 
 
Location: Sofia Bulgaria 
Position: Ice Cream Sales Inspector 
 
Duties:  
•Market development  
•Identify new business opportunities    
•Co-operate with the Export Department  
•Implement the sales strategy 
 
Qualifications needed: 
•Certificated Qualification in Management or 
Business Administration  
•2-3 years experience in the retail food service is 
a competitive advantage  
•Very good knowledge of English  
•Excellent command of the Bulgarian language 
is must  
•Knowledge of the Greek language will be 
considered as an extra asset  
•Proficient use of the MS Office packages  
•Up to 35 years old  
•Military obligations fulfilled  
•Driving license holder  
•Willingness and availability to travel  
 
For the above position the company offers:  
•Competitive remuneration package  
•Career prospect  
•Continuous education and development  
•Modern, dynamic and friendly workplace  
 
Curriculums vitae can be sent either by electronic 
mail to hr@krikri.gr or by fax to 23210 68311.  
Hr Manager: Paul Mavridis, 0030 6949197081, 
0030 3210 68313.

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Συνεργάτες – Πωλήσεων 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης 
του τμήματος WEB – MARKETING αναζητά 
Συνεργάτες 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη  
•Φιλοδοξίες εξέλιξης  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 

τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο   
 
Τηλ: 210-34.69.007, Fax: 210-34.69.001, e-mail: 
info@practivities.gr.

Όμιλος Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Εταιριών με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων Χονδρικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία 5 χρόνια σε λιανική και 
χονδρική πώληση  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής 
συνεργασίας  
•Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Επιθυμητό πτυχίο 
 
Αρμοδιότητες: 
•Έρχεται σε επαφή με βιομηχανίες, αλυσίδες 
καταστημάτων, supermarket, χονδρέμπορους, 
εργαστήρια και βιοτεχνίες τροφίμων προκειμένου 
να διευρύνει την πελατειακή βάση της εταιρίας  
•Ταξιδεύει εκτός Θεσσαλονίκης  
•Εποπτεύει τις περιοχές ευθύνης του  
•Διαπραγματεύεται με πελάτες  
•Συλλέγει και αναλύει στοιχεία του κλάδου  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με κωδικό SU2703 στο e-mail: 
trofima@skywalker.gr. 

Ξενοδοχειακός Όμιλος με έδρα την Αθήνα, 
επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο Στέλεχος 
Πωλήσεων με πολύ καλή γνώση της τουριστικής 
αγοράς. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση και η δυνατότητα ταξιδίων. ποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: info@airotel.gr. 

O Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος 
και πληρέστερος Εκπαιδευτικός Όμιλος στην 
Ελλάδα, διανύοντας μια καταξιωμένη πορεία 
από το 1957, έχει συμβάλει καταλυτικά στην 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής 
και γενικότερα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

«Υπεύθυνο/ η Πωλήσεων  Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων»  

για το ΙΕΚ Ξυνή της Αθήνας 
(κωδικός θέσης: ΥΠΕΠ_Α12)

Θέση 
•Αναλυτική παρουσίαση και προώθηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ομίλου  
•Σωστή και έγκυρη ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε υποψήφιους 
αλλά και ήδη υπάρχοντες σπουδαστές  
•Άριστη γνώση και διαχείριση των social media  
•Γνώση της αγοράς εκπαίδευσης  
 
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά  
•Ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης και 
των πωλήσεων  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην 
επίτευξη των στόχων  
•Ικανότητα ανάληψης πολλαπλών καθηκόντων 
και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου  
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με 
ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Κολεγίου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, κατεύθυνσης 
Marketing & Πωλήσεων κατά προτίμηση 
(Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
(κατά προτίμηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΙΕΚ, ΚΕΣ, Κολεγίου)  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές , bonus & 
benefits  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@xinis.com. 
(Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης 
(ΥΠΕΠ_Α12) στον τίτλο του e-mail). Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. 

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητάει για άμεση πρόσληψη: 

Υπεύθυνο Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Αρμοδιότητες 
•Τεχνική Υποστήριξη και Διαχείριση ιστοσελίδας  
•Περιγραφή και προσθήκη προϊόντων  
•Κατασκευή και αποστολή Newsletter  
•Επιμέλεια της σειράς των προϊόντων και 
αλλαγές τιμών  
•Πρόταση και υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών διαδικτύου (διαφημιστικές καμπάνιες, 
διαγωνισμοί κτλ.)  
•Διαχείριση των social media (Facebook, twitter, 
pinterest, Google)  
•Υποστήριξη του τμήματος marketing 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ  
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 2-4 έτη σε e-shop 
κατάστημα  
•Άριστη χρήση Η/Υ  
•Γνώση προγράμματος Adobe Photoshop  
•Γνώση πλατφόρμας Magento  
•Δημιουργικότητα και καινοτομία στην σκέψη  
•Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Έως 35 ετών  
 
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών, εξαίρετο εργασιακό 
περιβάλλον, δυνατότητες εξέλιξης σε μία 
συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία. Αποστολή 
βιογραφικών: cvkservices@hotmail.com. 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ εισαγωγική εταιρία 
βιομηχανικών εργαλείων η μεγαλύτερη 
εταιρία Χονδρικής που δραστηριοποιείται 
στα καταστήματα «χρωμάτων – σιδηρικών - 
εργαλείων» ζητεί:

Πωλητές  
με έδρα: Θεσσαλονίκη 

(ΚΩΔ. ΠΩΛ.ΘΕΣ.01)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις  
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με 
άριστη ικανότητα πώλησης σε καταστήματα 
λιανικής  
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης 
στόχων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής  
•Απόφοιτος Λυκείου ή Ανώτερο (Τεχνική 
Κατεύθυνση θα εκτιμηθεί)  
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & 
Internet  
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω SKYPE  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον.  
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός 
έδρας  
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου  
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, 
τεχνολογία και το DO IT YOURSELF  
 
H Εταιρία προσφέρει:  
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης σε 

μεγάλο bonus  
•Αυτοκίνητο, κινητό, και λοιπές παροχές  
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης  

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 
4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: 
cv5@fournarakis.gr. Βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία και απαραίτητη η αναγραφή του 
κωδικού θέσης. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
απ’ όσους διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα 
προσόντα.

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται 
από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής 
και πώλησης Snacks & την PepsiCo–HBH στα μη 
αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην PepsiCO-ΗΒΗ 
ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητή –τριας 
Για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά 

σημεία πώλησης στο 
Νομό Πιερίας 

Κωδικός SALPIER0313

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών 
Προϊόντων  
•Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης 
εκπαίδευσης  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, 
επαγγελματισμό  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι 
στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Μόνιμη κατοικία στην Πιερία.  
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 
SALPIER0313, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.
pepsicocareers.gr] ή στο φαξ με αριθμό 2310 
649505 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
TASTY FOODS ΑΒΓΕ Ιατρού Γωγούση & 
Τριποτάμου 2 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 
ΤΚ 56430. Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 649500, 
Υπόψη: H.R. με την ένδειξη SALPIER0313.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο Όμιλος Μούχαλη που δραστηριοποιείται 
στην εμπορία και διανομή προϊόντων και 
παροχή υπηρεσιών, στην αγορά της Μικρής 
Λιανικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Παραγγελιοληψίας 
(Κωδικός Θέσης Κ_ΥΠ03)

Απαιτούμενα προσόντα 
•Εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή τμήμα 
customer service  
•Απολυτήριο Λυκείου ( πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word)  
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Ικανότητα στην ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων καθώς και αποτελεσματικότητα στην 
επίτευξη στόχων  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου  
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Επιθυμητή η εμπειρία σε περιβάλλον ERP  
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

Παρακαλείσθε να αναγράφεται στο βιογραφικό 
σας, στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον 2 
προηγούμενων εργοδοτών (Άτομο Επικοινωνίας 
– Τηλέφωνο) στους οποίους θα μπορούμε 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Οι τιµές ισχύουν µέχρι 30/06/2013. ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. Προκαταβολή 
40%, και εξόφληση µε την υλοποίηση του έργου. Η προβλεπόµενη µέθοδος 
διανοµής είναι είσοδος πολυκατοικίας - γραµµατοκιβώτιο ή/και υαλοκαθαριστήρας, 
µε διανοµή 10.000 εντύπων σε µια ηµέρα, σε περιοχές πυκνής κατοίκησης. Αλλαγές 
σε ποσότητα εντύπων, πυκνότητα κατοίκησης ή/και µέθοδο διανοµής τροποποιούν 
το κόστος.

ΚΑΝΕ
ΕΝΤΥΠΟ∆ΙΑΝΟΜΗ

ΑΠΟ

25€
ανα 1.000
εντυπα

Οι τιµές ισχύουν µέχρι 30/06/2013. ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. Οι χρόνοι 
υλοποίησης εξαρτώνται από τη δυνατότητα παράδοσης εντύπων. Προκαταβολή 40%, 
και εξόφληση µε την υλοποίηση του έργου. Τα έντυπα είναι τετραχρωµία σε χαρτί 
illustration 150γρ, διπλής όψης. Η προβλεπόµενη µέθοδος διανοµής είναι είσοδος 
πολυκατοικίας - γραµµατοκιβώτιο ή/και υαλοκαθαριστήρας, µε διανοµή 10.000 
εντύπων σε µια ηµέρα, σε περιοχές πυκνής κατοίκησης και συµπεριλαµβάνει το κόστος 
µακέτας και εκτύπωσης. Αλλαγές σε ποσότητα ή ποιότητα εντύπων, πυκνότητα 
κατοίκησης ή/και µέθοδο διανοµής τροποποιούν το κόστος.

ΜΑΚΕΤΑ + ΕΚΤΥΠΩΣΗ
10.000 ΕΝΤΥΠΑ Α5

ΜΟΝΟ ΜΕ

150€
Ή

ΜΑΚΕΤΑ + ΕΚΤΥΠΩΣΗ + ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ

0,04€
ΑΝΑ ΕΝΤΥΠΟ

συνέχεια στη σελ. 12

να απευθυνθούμε για τη λήψη συστάσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό Κ_ΥΠ03 
στο e-mail: gmastori@mouhalis.gr. Όλα τα 
στοιχεία των αιτήσεων θεωρούνται απολύτως 
εμπιστευτικά.

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει 4 άμεσες θέσεις 

εργασίας για Ειδικό Αναισθησιολόγο  
Specialty Doctor in General Anaesthesia

Οι θέσεις βρίσκονται σε NHS Κρατικό 
Νοσοκομείο στην Κεντρική Αγγλία - Central 
England. 
 
Ιδανική θέση για έναν Ιατρό που μόλις απέκτησε 
τον Τίτλο Ειδικότητας ή είναι πολύ κοντά στην 
διαδικασία λήψης του. 
 
Closing Date for the CVs: 28TH February

Με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους που ο ετήσιος, 
μικτός μισθός κυμαίνεται από £50000 - £55000  
(αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι  ώρες εργασίας 
είναι  48  την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενες 
οι  εφημερίες. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί 
να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. 
Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. Οι υπηρεσίες της 
GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους 
ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Τίτλο Ειδικότητας στην Αναισθησιολογία  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχόν διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, τηλ: 6934 803930, e-mail: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.gr 
ή στο fax: 210 8212611. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8211888 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΩΡΛ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της 
Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο fax: 210 8212611. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8211888 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Job Title: Ophthalmology - Chief  
 
Location: Country: Germany 
Federal State: East Germany, close to the coast 
City Population: 100.000 – 200.000 (around 
100  Kilometer from Hamburg) 
 
Salary

Very good – flexible and negotiable 
 
Hospitals & Department Presentation

Our hospital is a maximum care with 1,400 beds 
and fulfill an academic teaching hospital of inter-
regional supply contract with all major departments 
except cardiac surgery. The eye clinic has 19 
beds. It covers the entire spectrum of conservative 
and surgical ophthalmology. An eye bank is jointly 
operated by the DGFG and our hospital.

Required 
•Advanced German (B2/C1 certificate)  
•Senior or chief in Ophthalmology 

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested please send your 
resume under reference of the above job number 
to Ms. Maria Polioudi. E-mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια / Επισκέπτης 

Υγείας (MISC 0327) Λάρισα

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχοι 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) στην αναφερόμενη 
περιοχή.

Καθήκοντα Θέσης: Προσφορά κατ’ οίκον 
ιατρικής υποστήριξης σε ασθενείς 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών Υγείας ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής •Νοσηλευτικής Σχολής ή Πτυχίο 
ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών  
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος  
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Καθηγητής 
Αγγλικών έως 35 ετών) ζητείται 
από Εκδοτική Εταιρεία για πλήρη 
και μόνιμη απασχόληση (14 μηνών). Πτυχίο 
εξωτερικού Αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 210 2280270, 
09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: pvschools@ath.forthnet.gr. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H AGT Constructions & Services Group, ζητά 
για μόνιμη συνεργασία:

Μηχανολόγο ή Πολιτικό Μηχανικό, 
5ετούς εμπειρίας με μόνιμη κατοικία στην Πάτρα.  
 
Αποστολή βιογραφικού αποκλειστικά με e-mail 
στο chadam-final@agtgroup.gr.

Η LEVER ΑΕ (www.lever.gr), εταιρία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ζητά για λογαριασμό εταιρίας Μελετών Τεχνικών 
Έργων στην Θεσσαλονίκη:

 
Μηχανολόγο – Μηχανικό 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου- Μηχανικού  

•Εμπειρία στις εκδόσεις αδειών καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  
•Ευχέρεια στις μετακινήσεις εκτός Θεσσαλονίκης  
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή  
 
Αποστολή βιογραφικών: info@lever.gr, 
Κωδικός Θέσης: ΜΧ2.

Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός 
Θέση: Μελετητής/ επιβλέπων 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή 
 
Απαραίτητα Προσόντα: Τουλάχιστον 5ετής 
προϋπηρεσία σε μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, 
εξοικείωση με τον σχετικό εξοπλισμό και 
άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ. 
 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία 
επίβλεψης Η/Μ έργων ή συμμετοχή στην 
κατασκευή τους 
 
Καθήκοντα θέσης:  
•Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό των 
έργων  
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών 
λύσεων και εξοπλισμού 
•Υπολογισμός και σχεδίαση βιομηχανικών και 
κτηριακών μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με διεθνή standard  
•Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης  
•Επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων  
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις με 
εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου  
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια 
μετρήσεων  
•Προετοιμασία διαδικασιών εκπαίδευσης και 
συντήρησης  
 
Η εταιρεία: Το Μελετητικό Γραφείο Α. Υφαντής  
ΕΠΕ είναι μέλος του ομίλου Sychem Α.Ε., 
ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα και ειδικεύεται 
σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, 
αντιδιαβρωτικής προστασίας και επεξεργασίας 
νερού. 
 
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτηριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση 
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών  
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και 
κολυμβητικών δεξαμενών  
•Συστήματα διαχείρισης (BMS)  
•Ενεργειακές μελέτες  
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού  
•Αντλιοστάσια  
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων  
 
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr 
ή στο φαξ 2106084942 με κωδικό ΤΓ-ΜΗ1.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους 
τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και 
προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για 
λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, 
αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Πρακτικός Μηχανικός (κωδ. θέσης: 
S-722/32085)

Περιγραφή Θέσης 
•Ο/η υπεύθυνος/η για τη θέση αυτή θα έχει 
ενεργό συμμετοχή στην συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας  
•Άδεια Γ’ τάξης  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ένα (1) έτος σε 
αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στη συντήρηση 
μηχανολογικού εξοπλισμού  

•Γνώση AutoCAD  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (άνεση 
επικοινωνίας)  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office & Internet  
•Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και 
διαχείρισης καταστάσεων  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ελληνική Εταιρία Παραγωγής με έδρα την 
Αθήνα, που διαγράφει μία επιτυχημένη πορεία 
μεγαλύτερη των 20 ετών, με έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα διαθέτοντας στην αγορά πλήρη 
σειρά προιόντων που αφορούν συστήματα 
αλουμινίου στα πλαίσια αναδιοργάνωσης αναζητά 
άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Στέλεχος Προώθησης Πωλήσεων (Κωδικός 
θέσης 1979)

Aπαραίτητα προσόντα υποψήφιου: 
•Ηλικία από 28 ετών  
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων άνω 
των 3-5 ετών (Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η 
προϋπηρεσία στο κλάδο του Αλουμινίου)  
•Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον  
•Ευρεία αναλυτική, επιχειρηματική σκέψη & 
πρακτική πέρα από τα όρια του γνωστικού 
αντικειμένου  
•Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου  
 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προυποθέσεις παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω e-mail: 
alouminio@skywalker.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια στην διαχείριση των προσωπικών 
δεδομένων.

Η ΤΕΜΑΚ, εταιρεία εξειδικευμένη στην 
επεξεργασία νερού και στον εξοπλισμό δικτύων 
ατμού – νερού – ρευστών, με εξέχουσα θέση 
στην Ελληνική αγορά και Εξαγωγές ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων

Σκοπός Θέσης: 
•Η προώθηση των Συστημάτων και των 
Προϊόντων της εταιρείας στη Ναυτιλία ή στη 
διεθνή αγορά.  
•Η ανάπτυξη Αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Εμπειρία 2-3 ετών στις Πωλήσεις στη Ναυτιλία ή 
στη διεθνή αγορά 
•Συνέπεια και εργατικότητα  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην συνεργασία  
•Επικέντρωση στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ/ΣΤΟΧΟ  
•Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ, 
προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών και 
σχεδίασης  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 
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Φτιάχνω Κήπο
Εργαστήρι Κηπουρικής

Αιμιλία 6936049079 | Ανδροκλής 6943834921

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής

info@ftiaxnokipo.gr | www.ftiaxnokipo.gr

Μαθαίνω για 
, 

καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου, φροντίδα κήπου, 

φυτοπροστασία, και άλλα

αρωματικά φυτά, λαχανόκηπο

20-21 Απριλίου
Πολυχώρος Ecovision, 

Μεσογείων & Παπαδά, στάση μετρό «Κατεχάκη»

συνέχεια στη σελ. 14

δίπλωμα οδήγησης  
 
Προσφέρονται: Μισθός και Bonus, σύγχρονες 
συνθήκες εργασίας, και εκπαίδευση. 
 
Αποστολή Βιογραφικών, TEMAK A.E. 
Λεωφόρος Τατοϊου 254, Τ.Κ. 136 77 – Αχαρνές 
(Μενίδι) Αττική 
Τηλ. 210-2581583, Fax: 210-2533989. E-mail: 
emitsopoulou@temak.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Θέση: IT Manager (κωδ. ITM/03.13), Τμήμα: IT

Η εταιρία: Η PAPPAS elevators & escalators 
είναι η κορυφαία Ελληνική Πολυεθνική εταιρεία 
ανελκυστήρων με καινοτόμες και καθετοποιημένες 
υπηρεσίες (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, 
τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, 
πιστοποίηση), καθώς και όλα τα προϊόντα 
κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς εντός κτιρίων 
(ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες / διαδρόμους, 
αναβατόρια φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ, κτλ). 
Η εταιρεία μας απασχολεί 100 υπαλλήλους και 
στεγάζεται σε ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Απολαμβάνοντας μία 
διαρκή εμπορική και επιχειρηματική ανέλιξη τα 
τελευταία χρόνια, στο πελατολόγιό μας ανήκουν 
μερικά από τα κορυφαία brands, ενώ τεχνικά 
υποστηρίζουμε πάνω από 4.000 ανελκυστήρες. 
Στην PAPPAS elevators & escalators 
επενδύουμε στην καινοτομία, είμαστε πάντα σε 
εγρήγορση, έχουμε πνεύμα νικητή, εξυπηρετούμε 
με ποιότητα, προσέχουμε τη λεπτομέρεια, έχουμε 
την τεχνογνωσία, σεβόμαστε τόσο τον άνθρωπο 
όσο και το περιβάλλον, αλλά πάνω από όλα 
ανεβαίνουμε με ασφάλεια!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
μας στο www.pappaslift.gr, βρείτε μας 
στο FACEBOOK και ακολουθήστε μας 
στο  TWITTER. 

Η PAPPAS elevators & escalators επιθυμεί να 
καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

IT Manager (κωδ. ITM/03.13)

Η θέση: O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει 
το τμήμα IT της PAPPAS elevators & escalators, 
λειτουργώντας υποστηριχτικά και διαχειριστικά, 
και θα είναι υπεύθυνος/η για: 

Καθήκοντα  
•Υποστήριξη εφαρμογών  
•Ανάπτυξη λογισμικού  
•Συνεχές documentation  
 
Hardware 
•Troubleshooting  
•Διαχείριση δικτύου  
•Καταγραφή/Διαχείριση εξοπλισμού  
•Backup plan  
 
Software 
Περιβάλλον 
•Visual Basic  
•.Net (dotnet)  
•SQL server  
•Εργαλεία internet marketing  
 
Απαιτούμενες γνώσεις, προσόντα & 
ικανότητες: 
•Ηλικία: 25-35 ετών  
•Software 
•Microsoft Access  
•Microsoft SQL Server  
•Microsoft Office (Word, Excel)  
•DotNet Framework - Visual Studio - Visual Basic  
•Hardware  
•Δίκτυα TCP/IP  
•Pc-Format, Printer Installation  
•OS Installation  
•Εμπειρία σε περιβάλλον ERP (SAP, ORACLE) 

και στήσιμο ιστοσελίδων  
•Επιθυμητές γνώσεις: Java 

Η Εταιρεία PAPPAS elevators & escalators 
προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
ανάλογα με την εμπειρία του/ της υποψηφίου / 
ας. Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο 
και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση 
και δυνατότητες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@pappaslift.
gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης. Η θέση 
εργασίας αφορά την περιοχή Καματερό, Αθήνα.

ΟΔΗΓΟΙ
Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Δ' κατηγορίας  
•Προϋπηρεσία σε τουριστικά πούλμαν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.
gr ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. 
Δακτυλίδη.

Ο Όμιλος Μούχαλη που δραστηριοποιείται 
στην εμπορία και διανομή προϊόντων και 
παροχή υπηρεσιών, στην αγορά της Μικρής 
Λιανικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Οδηγό Διανομής 
(Κωδικός Θέσης Κ_ΟΔ02)

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Δίπλωμα Οδήγησης φορτηγού κάτω από 3 
τόνους  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Λευκό Ποινικό Μητρώο  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Ικανότητα αρμονικής συνεργασίας για την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου 

Παρακαλείσθε να αναγράφεται στο βιογραφικό 
σας, στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον 2 
προηγούμενων εργοδοτών (Άτομο Επικοινωνίας 
– Τηλέφωνο) στους οποίους θα μπορούμε 
να απευθυνθούμε για τη λήψη συστάσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό Κ_ΟΔ02 
στο e-mail: gmastori@mouhalis.gr. Όλα τα 
στοιχεία των αιτήσεων θεωρούνται απολύτως 
εμπιστευτικά.

Ζητούνται Οδηγοί με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
και έως 40 ετών για να εργαστούν σε μεγάλη 
αρτοβιομηχανία στο Κορωπί. Παρακαλούμε 
πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο: 
odigos@skywalker.gr ή στο fax: 210 6694150.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & 
Mystique 5* Luxury Collection of 
Starwood Hotels & Resorts Σαντορίνη  
για την θερινή  σεζόν 2013 ζητούν προσωπικό 
κουζίνας για τις παρακάτω θέσεις.

Μάγειρας Α’ 
για το fine dining restaurant

Προσόντα 

•Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει 5 χρόνια 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε εστιατόρια και 
σε ξενοδοχεία 5*.  
•Άριστη γνώση του A la carte  
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα  
•Να εκτελεί με ακρίβεια και συνέπεια τις 
συνταγές και να ακολουθεί πιστά τις εντολές 
του chef επιδιώκοντας καθημερινά το καλύτερο 
αποτέλεσμα  
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η και 
να φροντίζει όλα τα τμήματα της κουζίνας να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλά στάνταρ 
της επιχείρησης με στόχο την ευχαρίστηση του 
πελάτη.  
•Άριστη γνώση στο σύστημα υγιεινής, διαχείρισης 
και ασφάλειας τροφίμων  
 
Προσφέρεται καλό πακέτο αποδοχών, ασφάλεια, 
διαμονή, διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού 
στο e-mail: melinaxomata@gmail.com. 
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Restaurant Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.
gr ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. 
Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Somelier 
έως 40 ετών

Προσφέρονται:  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Διαμονή και διατροφή  
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Captain

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 

Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Maitre

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.
gr ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. 
Δακτυλίδη.

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

Α’ & Β’ Σερβιτόρο

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
ypetasos@otenet.gr. 

To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η Μαίου 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Υπεύθυνος Τροφοδοσίας 

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

Sous Chef - River Cruise Ship Vessels - 
Europe 

 
We are looking for experienced Sous Chefs for the 
Culinary Department onboard River Ship Vessels 
sailing in Europe. Sous Chef position has a “hands 
on” requirement and is responsible for the daily 
kitchen Managment operations, food production 
of breakfast, lunch and dinner on board the River 
Vessel. Culinary degree, plus previous experience 
in 5 star hotels for at least two years or Cruise 
ships experience is required along with excellent 
command of English language. French and 
German languages are also a plus. Employment 
period is from May 2013 till end of October 2013 – 
potential till end of the year.  

Duties/ Responsibilities  
•Perform all duties of the chef de cuisine in his/ 
her absence  
•Co-responsible for the entire kitchen area  
•Assist in supervising, training and motivation of 
the kitchen staff  
•Professional preparation and distribution of daily 
meals, including the breakfast buffet and the crew 
meals, according the kitchen manual/ menu cycle  
•Co-responsible for achieving and maintaining 
the River Cruises Standard  
•Assist the chef de cuisine in compiling the stock 
order lists  
•Assist with stock control and deliveries  
•Co-responsible for packing and storing the stock 
correctly  
•Co-responsible for correct handling of all 
groceries, food products and kitchen equipment  

www.voluntaryaction.gr
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•Co-responsible for daily cleaning ensuring 
perfect cleanliness in his/ her area in accordance 
to HACCP  
•Co-responsible for cost and budget control in 
cooperation with the chef de cuisine  
•Assist the chef de cuisine with the kitchen stock 
take according to procedures  
•Assist with sorting and disposing of the garbage  
•Various preparation work for the start and end of 
season respectively  
•If necessary, assist in other departments, upon 
instruction from supervisor  
•Participate in onboard education and training 
programs  
 
Job Profile  
MANDATORY Requirements  
•a minimum age of 24 years is required  
•English spoken  
•graduated apprenticeship as a cook  
•3 years professional experience in all areas of 
an upscale kitchen  
•1 year experience in a similar position  
•Professional knowledge in all parts of the 
kitchen  
•Team capacity, autonomy, lading qualities, 
loyalty, honesty, endurance and stress resistance 
as well as good appearance 

Salary is 1500.00 Euro net per month, including 
social insurance as working on land plus tips paid 
every 15 days on board (average 600.00 to 800.00 
Euro per month average). 

One month paid vacation is given for a six month 
contact.

Should you feel that you have the team spirit, 
the organizational and service skills, please 
submit your resume in English, Word format with 
a current color photograph with subject “River 
Cruise Ship Vessel – Sous Chef” and your full 
name. Skype address is recommended. We will 
contact only applicants that fit the required profile 
via email reply in order to arrange a date and time 
for a personal interview.

Send your cv to e-mail: office@gmsoffice.com. 

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture.  

IMARET S.A. is building its success on the 
insights into 

the pursuit of excellence, knowledge, 
experience  

 
Career Opportunities

Service - Waiter/tress (JOB REF. ID:  WA13) 
 

 For job descriptions, please visit our website 
www.imaret.gr

Application Process

Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae and a Business 
Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email 
details of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential. If you are looking for a dynamic 
career, please send your application in Greek 
or English at: hr@imaret.gr until: 12/04/2013. 
IMARET S.A., 30-32 Th. Poulidou St., 651 10, 
Kavala, Greece.

Για τα ξενοδοχεία του Ομίλου «Blue Lagoon 
Group Hotels» στην Κω, ζητείται υπάλληλος με 
την παρακάτω ειδικότητα:

“F&B Cost Controller”

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με Οικονομική κατεύθυνση  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4-5 έτη σε ανάλογη 
θέση  
•Άριστη γνώση Λογιστικής  
•Άριστη γνώση Κοστολόγησης  
•Άριστη γνώση MS Office – P.O.S (epikouros) – 
SOFTONE BUSINESS EXPLORER  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία και Οργανωτικότητα  
•Αναλυτική Σκέψη  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν άμεσα το Βιογραφικό τους 
Σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη 
φωτογραφία, στη παρακάτω διευθύνση: 
z.kamaratos@bluelagoongroup.com. 

Σερβιτόροι & Βοηθοί (κωδ: SPSB)

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 
5* Βρίσκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής 
«Κασσάνδρα», στο Ποσείδι πάνω στην θάλασσα. 
Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 
130 πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή 
προσανατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων 
και ποιοτικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται 
ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής 
και μέσα στα πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο 
συγκαταλέγεται στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν 
με ISO 9001 και Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα 
ενεργειακής διαχείρισης και βραβεύτηκε από 
διεθνείς οργανισμούς για τα μέτρα υπέρ της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Εάν η ποιότητα 
στην παροχή των υπηρεσιών σας εκφράζει ζητάμε 
για τη σαιζόν 2013 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
ή επαρκή προϋπηρεσία  
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών 
(ξενοδοχειακή ορολογία)  
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Η θέση αφορά μερική απασχόληση για τις ημέρες 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και για τους μήνες 
Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο. Αποστείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 23740 42028 ή στο 
e-mail: fb@possidi-holidays.gr αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης.

Chef

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής Τέχνης 
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
 hr@hipcollection.gr απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία. 

Barman - Barwoman

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής ή αντίστοιχα 
σεμινάρια μπαρ 
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας 
δεύτερης  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@hipcollection.gr απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία.

Σερβιτόροι

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας 
δεύτερης  
•Γνώση Ξενοδοχειακού Λογισμικού και Η/Υ 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@hipcollection.gr απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν 
Απρίλιος - Οκτώβριος 2013:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Fidelio  
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com. 

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Πιανίστα - Άρπα - Σαξοφωνίστα

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία   
•Γνώση Αγγλικών  
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Γνώση Αγγλικών 

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Tablo Hitpos

Βασική προϋπόθεση η γνώση του HITPOS. 
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Housekeeping Stewardesses - River Ship 
Vessels – Europe

 
We are looking for Stewardesses in the 
Housekeeping Department for River Ship Vessels 
sailing in Europe. Housekeeping Stewardesses 
are responsible for an optimum of cleanliness and 
order as well as hygiene onboard to the fullest 
guest satisfaction in accordance with Viking River 
Cruises Standards. Previous experience in 5 star 
hotels for at least two years or Cruise ships is 
required along with excellent command in English 
language and a Hotel School degree. French and 
German languages are also a plus. Employment 
period is from May 2013 till end of October 2013 – 
potential till end of the year.  

Responsibilities on Board the River Vessel 
•Daily cleaning of approximately 18 staterooms  
•Cleaning of public areas, toilets and reception 
area according to requirements  
•Correct handling of guest laundry  
•Control and distribution of externally cleaned 
laundry and uniforms  
•Correct and careful handling of all cleaning 
products, materials and housekeeping equipment  
•Rotating laundry duty  
•Distribution of daily programs, gift orders and 
turndown services in allocated staterooms  
•Welcoming and escorting guests to their 
staterooms on embarkation day  
•Checking and reporting technical defects of 
staterooms to the supervisor / reception  
•Luggage duty on embarkation and 
disembarkation day  
•Conduction of stock takes; inventory according 
to company procedures  
•Preparation of opening and closing ships at start 
and end of season  
•Assistance in other departments upon 
instruction from supervisors (if required)  
•Performance according to company standards 
and HACCP rules  
•Participation in loadings  
•Correct storage of stock; establishing of par 
levels  
•Active participation in onboard training programs 

Salary is 1300.00 Euro net per month, including 
social insurance as working on land plus tips paid 
every 15 days on board (average 400.00 to 800.00 
Euro per month average). 

One month paid vacation is given for a six month 
contact.

Should you feel that you have the team spirit, the 
organizational and service skills, please submit 
your resume in English, Word format with a current 
color photograph with subject “River Cruise Ship 
Vessel – Housekeeping Stewardess” and your 
full name. Skype address is recommended. We 

will contact only applicants that fit the required 
profile via email reply in order to arrange a date 
and time for a personal interview.

Send your cv to e-mail: office@gmsoffice.com. 

Η Aegeo Spas, η μεγαλύτερη εταιρία Διαχείρισης 
Spa σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα ζητά άμεσα 
να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των 
ξενοδοχείων, που συνεργάζεται στις παρακάτω 
ειδικότητες.

Αισθητικοί, Μασέρ, Φυσικοθεραπευτές.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος -η ανάλογης σχολής  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση 
Ρωσικών θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα)  
•Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.  
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές 
απολαβές/ αναλόγως προσόντων  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με 
προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας   
 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeospas.gr. 

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Animateur, Ψυχαγωγός

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4 
και 5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα 
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hrd@iliomare.gr ή στο fax: 25930 72085. 

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture.  

IMARET S.A. is building its success on 
the insights into the pursuit of excellence, 

knowledge, experience

Career Opportunities 
Hotel Manager (JOB REF. ID: HM13) 

 For job descriptions, please visit our website 
www.imaret.gr 

 
Application Process

Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae, Cover Letter and 
a Business Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email 
details of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential. If you are looking for a dynamic 
career, please send your application in English at: 
hr@imaret.gr until: 29/03/2013. IMARET S.A., 30-
32 Th. Poulidou St., 651 10, Kavala, Greece.

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο 
ζητεί για την σεζόν 2013:

Ρωσόφωνο Προσωπικό Υποδοχής  

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Αρίστη Γνώση Ρωσικών,  
•Καλή γνώση Αγγλικής,  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε 
ξενοδοχεία  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 
fbmlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007, 
Τηλ: 22440 32001. 

Creta Maris Beach Resort, a 5* hotel situated in 
the beautiful location of Hersonissos in Crete.

Position 
 
Russian Speaking FO Assistant Receptionist 
 
Candidate Profile 
•Proven track record as an Assistant Receptionist 
for min. 2 full years (or 3 seasons) in a 4 /5 star 
Hotel  
•Sound knowledge of English, Greek and 
Russian (speaking, reading & writing)  
•Sound computer skills 
 
The company offers 
•Seasonal contract  
 
Contact details 
 
Please send your CV in English or Greek with 
photo attached to hrmaris@maris.gr. Only 
shortlisted candidates will be contacted. 
 
All applications are considered as strictly 
confidential.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αισθητικό - Massage Therapist

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου 
αισθητικής / θεραπευτή  
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα 
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
•Προηγούμενη εμπειρία σαν αισθητικός σε 
θεραπείες προσώπου και σώματος είναι 
απαραίτητη  
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ 
(Χαλαρωτικό, Deep Tissue, Ayurveda, Thai etc.) 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχική απασχόληση

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

Το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΑ PALLAS VILLAGE 5* 
ζητά να προσλάβει:

Μασέρ - Αισθητικό

Απαραίτητη προϋπηρεσία και ευχάριστη 
προσωπικότητα. 
 
Προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών ή Ρωσικών 
•Χρήση Η/Υ  
 
Μόνο βιογραφικά με τα παραπάνω προσόντα. 
Σας παρακαλώ όπως αποστείλατε βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
cv@athena-pallas.gr.

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Πελοποννήσου, 

Νομού Ηλείας, ζητά για τη σεζόν 2013:

Φυσιοθεραπεύτρια / Μασέρ

Απαραίτητα Προσόντα 
•Επαγγελματική κατάρτιση ή βεβαίωση 
πρακτικής άσκησης  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 
σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής 
γλώσσας. Η γαλλική γλώσσα θα θεωρηθεί ως 
επιπλέον προσόν  
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης  
•Ανεκτικότητα, Διαλλακτικότητα, Ομαδικότητα  
•Επιμελής εμφάνιση, υγιής παρουσία  
•Ικανότητα και διάθεση για επικοινωνία  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Μισθό 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
συνοδευόμενο από μία πρόσφατη φωτογραφία 
στο fax: 26230 95206 ή στο e-mail: 
secretary@kyllinibeach.com. 

website: www.kyllinibeach.com.

APIVITA Greece’s leading manufacturer 
of natural products and pioneer in Green 
Development 

Seeks 
Spa Trainer (cod. SPA)

Job Description 
•Organization and implementation of training 
courses for SPA personnel, internationally.  
•Deliver Training on various Beauty & Spa 
products for face & body  
•Follow up on spa personnel's performance  
•Responsible to inform Spa Managers on new 
treatments & products  
•Research and development of treatment 
courses and materials  
•Support and participate in consumer workshop, 
recruitment and sales promotional activities.  
 
Candidate Profile 
Ideal applicant  should have:  
•International qualifications as Aesthetician and 
Spa Therapist.  
•Diplomas in Beauty treatments, Holistic 
massage, Aromatherapy, etc  
•Fluency in English, proficiency level. Able to 
conduct classes in English. Other languages will 
be considered as an asset.  
•5 years working experience, at least, in the 
Beauty and Spa Industry.  
•2 -3 years of training experience.  
•Strong communication skills and enthusiasm  
•Problem solving, work ethic, ability to travel 
abroad.  
 
The company offers 
•A competitive compensation & benefits package  
•A challenging and motivating environment  
 
Contact address: APIVITA SA, Industrial Park 
of Markopoulo mesogaias, 19003 Markopoulo 
Attiki, ATHENS- GREECE. Tel. 210 2854430, 
Fax: +30 210 2843580. E-mail: hr@apivita.com. 

PROMOTION
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού ζητά  για 
λογαριασμό Ελληνική εταιρίας πελάτη της στον 
χώρο του Φαγητού στο δίκτυο S/M:

 Merchandiser (HR 19028)

Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για το 
merchandising  των κωδικών (προϊόντων) στα 
ράφια του S/M, καθώς και για την παραγγελία. 
Καταγραφή stock και δημόσιες σχέσεις με τους 
υπεύθυνους. Αναφέρεται στον Key Account 
Manager και είναι απόλυτα υπεύθυνος/η για την 
περιοχή ευθύνης του/της

Σύμβαση Έργου: Η Σύμβαση θα είναι από 
15/04-15/09 με προοπτική ανανέωσης 
 
Περιοχές Έδρας: Θεσσαλονίκη 
 
Καθήκοντα:  
•Merchandising  
•Παραγγελειοληψία  
•Παρουσιάσεις στοιχείων - επισήμανση στοιχείων  
•Σύνταξη-τήρηση  budget  
•Supervising στις μεγάλες αίθουσες  
•Supervising στην επαρχία  
 
Προσόντα 
•Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στο κομμάτι 
Marketing ή και σε παρεμφερή κλάδο  
•Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών διαχείρισης 
ομάδας  
•Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε 
καταναλωτικό προϊόν  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Δυνατότητα αντίληψης των ¨αναγκών¨ του 
πελάτη  
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού 
αποτελέσματος (drive for result)  
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα 
συνεργασίας  
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 
30/04/2013, μέσω e-mail στο: cv@ingroup.gr ή 
fax: 210 8210230.

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται 
από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής 
και πώλησης Snacks & την PepsiCo–HBH στα μη 
αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην PepsiCO-ΗΒΗ 
ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Merchandiser 
Για την τοποθέτηση των προϊόντων της στα 

Super Market των Νομών 
Ιωαννίνων - Άρτας – Θεσπρωτίας 

Κωδικός SALIOAN0313

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης 
εκπαίδευσης  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, 
επαγγελματισμό  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι 
στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Μόνιμη κατοικία στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ.  
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 
SALIOAN0313, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.
pepsicocareers.gr] ή στο φαξ με αριθμό 2310 
649505 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
TASTY FOODS ΑΒΓΕ Ιατρού Γωγούση & 
Τριποτάμου 2 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 
ΤΚ 56430. Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 649500, 
Υπόψη: H.R. με την ένδειξη SALIOAN0313.


