
Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς,
Εµποροϋπάλληλοι, Λογιστές,
Γραφίστες, Προγραµµατιστές

σελ. 6
Μηχανογράφηση

σελ. 8
Call Center, Στελέχη ΙΤ,
Στελέχη Πωλήσεων, 

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων,

σελ. 12
Οικονοµικά Στελέχη, Ιατροί,
Βιοµηχανία, Πωλητές Υγείας,
Μηχανικοί

σελ. 14
Logistics, Διανοµείς, Τεχνικοί

σελ. 15
Τεχνίτες, Εστίαση, Τουρισµός

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #20 / Τρίτη 02 Ιουλίου 2013

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

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

Τύπου Voucher
(οπισθόφυλλο)

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

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

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού 

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;
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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:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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 - Ανθούπολη
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. - Πειραιάς

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

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

Δημαρχείο Αχαρνών

Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Δημαρχείο Πετρούπολης

Δημαρχείο Μαραθώνα

Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης

Δημαρχείο Παιανίας

Δημαρχείο Παλλήνης

Δημαρχείο Αθηνών

Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  

Δημαρχείο Βάρης

Δημαρχείο Βούλας

Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Δημαρχείο Σαρωνικού

Δημαρχείο Ασπρόπυργου

Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης

Πανεπιστημιούπολη - 
Φιλοσοφικη Σχολή
(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας,  Φιλολογίας)

Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου

Mediterranean College Athens 
Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

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

Job Title: Personal Assistant 
Reports to: Executive Vice President (EVP) 
Department: ACE (Analytics Centre of Excellence)

Company Description: Founded in 1979, IRI is the leading global provider of enterprise 
market information solutions and services, empowering its clients to grow their business 
profitably in a complex marketplace. Driving the transformation of the consumer 
packaged goods (CPG), retail, and healthcare industries, IRI provides a unique 
combination of real-time market content, advanced analytics, enterprise performance 
management software, and professional services. The company’s portfolio of services, 
solutions, and technology enables leading retailers and their suppliers around the globe 
to see what they are missing, act faster with greater confidence and win at the shelf. The 
Analytics & Shopper Knowledge (ASK) Group is a dedicated team of marketing return 
on investment experts whose objective is to drive manufacturer and retailer profit by 
maximizing the potential of Electronic Points of Sale (EpoS) data, shopper data, as well 
as data from other sources.IRI is seeking to recruit an experienced PA, who will ensure 
that the EVP has excellent administrative support, enabling him to focus on business 
development and high-level management issues. He/she will be an excellent organizer 
and communicator with a proactive and friendly attitude. He/she will have the multi-
tasking ability and flexibility to work in this dynamic and ever-evolving environment, and 
will work well under pressure to meet tight deadlines. Working language is English.

Key responsibilities: 
•Organizing of meetings 
•Time/diary management 
•Organizing correspondence and following up on pending matters with limited 
direction 
•Responding to urgent requests 
•Organizing and preparing documents, preparation of meeting and board papers 
•Co-ordinating and booking travel arrangements 
•Assisting with organizing events 
 
Experience and qualifications required: 
•At least 5 years of experience as a PA 
•Exceptional computer literacy 
•Highly developed organizational skills 
•Initiative 
•Maturity to handle a range of situations 
•A meticulous and thorough nature 
•An ability to work to tight deadlines 
•Outstanding verbal and written communication skills 
•Loyalty and a high level of confidentiality

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, 
top class private medical insurance and continuous training within a stimulating and 
growing working environment. If you meet our essential criteria and are looking for a role 
in a productive team where you can make a real difference, please submit your CV (in 
English only) to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com.

Η Εταιρία συμβούλων Marketing και 
στρατηγικού σχεδιασμού ζητά να προσλάβει:

 Πωλητή
Για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 
εμπορικής Α.Ε. στο χώρο των τροφίμων, με 
έδρα την Πάτρα και εμπορική δραστηριότητα 
σε όλη την Ελλάδα.

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων 
της εταιρίας 
•Διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου 
πωλήσεων 
•Παρακολούθηση Πελατών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Ανάπτυξη δικτύου λιανικής 
•Ανάπτυξη Χονδρεμπορίου 
•Εφαρμογή της εμπορικής & οικονομικής 
πολιτικής της εταιρίας 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-38 ετών 
•Μόνιμη  κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της 
Πάτρας 
•Τουλάχιστον 2 ετής επαγγελματική εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων 
•Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης 

•Δυνατότητα μετακινήσεων και 
διανυκτερεύσεων εκτός νομού 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Κατεύθυνση στους τομείς της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Χημείας, Τεχνολογίας 
τροφίμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Γνώση του κλάδου Αρτοποιίας – 
Ζαχαροπλαστικής 
 
Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητες επικοινωνίας

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και 
συνοδεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, πρόσθετες 
παροχές, bonus επί των πωλήσεων και ένα 
ατομικό πλάνο εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε 
ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με 
τον κωδικό ΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@primemarketing.gr, ή μέσω συμβατικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Prime Marketing, 
Βασιλείου Ρούφου 27, 26225 Πάτρα. Όλα τα 
βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Η Επίγνωσις ΕΠΕ  (www.vtripgroup.com/
careers) επιθυμεί να στελεχώσει τις παρακάτω 
θέσεις εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα, 
για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικού έργου 
συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ στο 
πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις:

Ερευνητής (Ε1061)
Κύρια Καθήκοντα : 
•H θέση αναφέρεται σε επιστήμονα της 
μηχανικής μάθησης. 
•Ο ρόλος του συγκεκριμένου επιστήμονα θα 
είναι να μελετήσει και σχεδιάσει διάφορες 
τεχνικές και αλγορίθμους ώστε πολύπλοκα 
ή NP-complete προβλήματα να μπορούν 
να επιλυθούν σε λογαριθμικούς χρόνους. 
Οι αλγόριθμοι θα χρησιμοποιηθούν στο 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης eFront (www.
efrontlearning.net) 

•Μέρος των καθηκόντων του θα είναι η 
κατοχύρωση νέων τεχνικών και μεθοδολογιών 
που θα χρησιμοποιηθούν και πιθανά θα έχουν 
επιχειρηματικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη 
Υπολογιστών 
•Ερευνητική δραστηριότητα σε Μηχανική 
Μάθηση 
•Θετική η εμπειρία πάνω σε e-learning εργαλεία 
•Γνώση τεχνολογιών web – PHP, MYSQL, 
JQUERY 
 
Παρέχονται: 
•Εκπαίδευση και Ευκαιρίες Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης 
•Δυνατότητες Εξέλιξης 
•Διετής Σύμβαση Εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο email: talent@
vtripgroup.com, αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης: Ε1061

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) Ε.Π. «Ανάπτυξη  Ανθρώπινο 
Δυναμικού»  -  ΕΣΠΑ2007-2013.

Η BFS ζητά να προσλάβει άμεσα για μερική απασχόληση:

Τηλεφωνήτριες (CAG14) 
 για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών & λήψης παραγγελιών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Διάθεση συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Υψηλός μισθός –ΙΚΑ –BONUS  
•Προοπτικές καριέρας και άμεσης  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή καλέστε στο 
210 3619279.

Η Λογιστική – Φοροτεχνική εταιρεία FL GROUP LT με έδρα το Χαλάνδρι ζητά: 

Διευθυντή Λογιστικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής 
•Άριστη γνώση ΕΛΓΣ, Αναλυτικής Λογιστικής και ΔΛΠ, ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ & ΚΤΧ. 
•Άριστη γνώση Εργατικών & Ασφαλιστικών νόμων. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (τουλάχιστον 5 ετών) 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Προϋπηρεσία σε ελεγκτική πολυεθνική εταιρεία θα ληφθεί υπόψη. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: gr@flgroup.gr
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Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 6254954 
ή στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

Η Start Tech Ventures [www.starttech.eu], 
επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στην 
Αθήνα:

Στέλεχος Λογιστηρίου (κωδ. 0101-01)

Κύρια Καθήκοντα: 
•Καταχωρήσεις Γενικής Λογιστικής 
•Παρακολούθηση και συμφωνία εμπορικού 
κυκλώματος (πελάτες - προμηθευτές) 
•Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
•Έλεγχος ορθότητας εγγραφών Γενικής 
Λογιστικής 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ 
•Τουλάχιστον 4 χρόνια σχετική προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ.- Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. 
Φ.Π.Α. και Σ.Α.Δ.Φ. 
•Άριστες γνώσεις Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
•Γνώση Γ’ Κατηγορίας Βιβλίων 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Δικαίωμα Υπογραφής Α’ Τάξης 
•Προηγούμενη Εμπειρία στον κλάδο της 
Πληροφορικής θα εκτιμηθεί 
•Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFR S) 
 
Παρέχονται: 
•Εκπαίδευση και Ευκαιρίες Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης 
•Δυνατότητες Εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: talent@
vtripgroup.com αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης: 0101-01.

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται:

Λογιστής, 
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση και επίβλεψη λογιστηρίου 
•Εποπτεία λογιστικών & φορολογικών θεμάτων 
•Κλείσιμο Ισολογισμού 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση Entersoft  (ERP) 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση γενικής & αναλυτικής λογιστικής 
φορολογικών θεμάτων, ΚΒΣ & ΔΛΠ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel) 
•Ικανότητα οργάνωσης λογιστηρίου και 
καθορισμού προτεραιοτήτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  info@
rama.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Graphic Designer

Description: INK Design a leading creative 
agency in Athens is looking for creative graphic 
designers to join the atelier department. Do you 
have unique concepts you want to project? Do 
new design tasks offer an amazing challenge 
for you no matter who the client is?Do you love 
working with a creative team on print and web 
design projects?

Experience: We are looking for a graphic 
designer with a genuine passion for design. 
Having a portfolio of projects from previous jobs 
is a must!

Required Skills 
•Fresh ideas 
•Open mind 
•Web design is consider as a + 
•Freehand and illustration skills are consider 
as a + 
•Adobe Suite (Photoshop, inDesign, Illustrator 
etc) 
•CoralDRAW 
 
Please email your cover letter and CV to hr@
ink.gr. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διαφημιστική εταιρεία ζητεί : 

 2 Φοιτητές -τριες 
για πρακτική άσκηση ΤΕΙ 

στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: creative@screation.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Executive Secretary

Reports to : CEO 
Confidential : Yes 
 
Qualification Requipements 
 
Education: Degree in Business Administration 
or in Secretarial Studies. Valid driver’s license 
is required.

Experience: Minimum of four years experience 
as executive secretary to CEO and performing 
a variety of administrative support functions, 
including transcription and dictation of 
correspondence in a multinational company. 
Experience in journalism and preparation of 
press releases will be considered an asset. 
Proven ability to organize and manage competing 
priorities. Experience in meeting agendas, 
providing a variety of administrative support 
functions and assist with travel arrangements 
and minutes; comprehensive ability to effectively 
utilize a personal computer, peripherals, and 
related word processing, spreadsheet and 
database management programs. A strong 
ability to interact with consultants, customers, 
vendors, government agencies and officials 
to schedule meetings, coordinate events and 
assist with problem resolution. Excellent verbal 
and written communications skills in Greek and 
English languages.

Tasks: 
 
Provides administrative support to the 
CEO: 
•Answers and screens phone calls and 
manages the CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, 
meetings and events, including registration and 
travel arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, 
minutes, resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various 
forms, notices, press releases and other 
communications, which may require posting 
and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget 
tracking.Assists CEO with customer inquiries 
and problem resolution. 
•Updates web page 
 
Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires 
input from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO 
meeting minutes. 
•Disseminates information to department 
managers and personnel  regarding changes 
in policies and procedures 
 
Sent your cv: cv@recom.gr. 

Η εταιρεία NEF-NEF AE, με έδρα το Μενίδι, 
ζητά: 

Άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 
– τηλεφωνικό κέντρο

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office,  Excel, Word, 
Power Point, ERP)  
•Οργανωτικές ικανότητες και καλή επικοινωνία 
•Κάτοικος Αττικής 
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: info@nef-nef.gr. 

συνέχεια στη σελ. 06

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Mεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ ζητά άμεσα 
νέους νέες για μερική ή πλήρη απασχόληση για 
τα καταστήματά της στην Αττική τις παρακάτω 
θέσεις:

Ταμίες- Πωλητές- Αποθηκάριους- Διανομείς  
για την υπηρεσία αποστολή στο σπίτι

Προσόντα: 
•Εμφανίσιμοι, επικοινωνιακοί, οργανωτικοί 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών 
•Γνώση του προϊόντος 
•Για την υπηρεσία αποστολής στο σπίτι 
απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος 
δικύκλου

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και 
αναγραφή κωδικού θέσης Ζ1 στο e-mail: 
humressm@gmail.com. Βιογραφικά που δεν 
αναφέρουν προϋπηρεσία, κωδικό θέσης και 
δεν περιλαμβάνουν φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπόψη.

Η VantagePoint Α.Ε. λόγω έναρξης 
συνεργασίας με γνωστή Αλυσίδα 
Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης 
στη Θεσσαλονίκη, αναζητά Διευθυντή 
Καταστήματος (κωδ. θέσης: ΔΚΕ) για άμεση 
πρόσληψη για το κατάστημα της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.

Τομείς Ευθύνης: 
•Γενική επιμέλεια καταστήματος 
•Έλεγχος των τελικών προϊόντων που 
σερβίρονται /αποστέλλονται στον πελάτη 
•Συντονισμός, οργάνωση, επίβλεψη και 
εκπαίδευση προσωπικού 
•Χειρισμός και άμεση επίλυση τυχόν 
προβλημάτων με πελάτες 
•Χειρισμός ελέγχων κρατικών φορέων 
•Εφαρμογή Προωθητικών Ενεργειών (βάσει 
πολιτικής της Επιχείρησης) 
•Έλεγχος και παραλαβή προϊόντων από 
προμηθευτές 
•Έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης 
μηχανημάτων καταστήματος  
•Ευθύνη για τη σωστή τήρηση όλων όσων 
προβλέπει η φιλοσοφία ή και ο τρόπος 
λειτουργίας της επιχείρησης 
•Προετοιμασία περιοδικών αναφορών (φυσικής 
απογραφής, ταμείο, κλπ) 
•Εφαρμογή Διαδικασιών ISO 22000:2005 
(HACCP) 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση της Αγοράς, με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 10 ετών στον χώρο των 
Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης  
•Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 3 ετών 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες 
διοίκησης, άνεση στην επικοινωνία και ομαδικό 
πνεύμα. 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Καλή γνώση Η/Υ 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Πρόγραμμα σημαντικών επιπρόσθετων 
αμοιβών και παροχών (bonus), αναλόγως 
απόδοσης 
•Εξαιρετικές προοπτικές προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης. 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση για την απσοτολή 
βιογραφικών σημειωμάτων: hr@vantagepoint.
gr. 
 
Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό 
της θέσης  στην αίτησή σας. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Εταιρεία Catering ζητά για το τμήμα 
κοστολόγησης:

Απόφοιτο Οικονομικού Πανεπιστημίου

Με 10 ετη προϋπηρεσία μόνο στο 
ίδιο αντικείμενο, άριστη γνώση  office 
2007-2010 και ειδικότερα στο excel, 
εμπειρία σε προγράμματα erp κατά προτίμηση 
entersoft.

Επιθυμητή η γνώση σε BI συστήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
MedNet International is a unique Information 
Technology company. We are specialists in 
Health Insurance and since 1992 we have 
been exclusively developing and implementing 
innovative IT software solutions worldwide.

We are a member of Munich Health - one of 
three business segments of Munich Re that 
brings together Munich Re’s global healthcare 
know-how in primary insurance, reinsurance and 
risk-management. This gives us access to more 
than 5,000 experts at 26 locations who provide 
input to our solutions. Due to our increasing 
demand of designing and implementing “best 
in industry IT solutions”, at our Athens Office, 
we are seeking specialists for the following 
position:

Senior Software Engineer - ADF Developer

Profile: Participating at a senior level in the 
development team that builds enterprise 
web based Oracle Applications using Oracle 
JDeveloper 11g/ADF.

Qualifications: 
•Minimum 8 years of experience with analysis, 
design and implementation of multi-tier 
database-driven enterprise application in Java, 
Java EE.  
•Minimum 2 years hands-on experience with 
11g JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task 
Flow, and ADF Business Components  
•Experience with Oracle Weblogic Server 11g  
•Experience in PL/SQL and stored procedures  
•Experience in tuning ADF 11g applications  
•University level degree (or higher education 
institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.  
•Team leading and coaching skills  
•Good communication and documentation 
skills  
•Fluency in English language.  
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits 
package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 
Send your CV c/o HR Department: E-mail: 
recruitment@mni.gr, Fax: 210-6141366, 
Address: 15 Neratziotissis & Thiseos str. 151 
24 Marousi, Athens, Greece.

Η Τεχνόπολις Α.Ε., με 20-ετή παρουσία 
στο χώρο του Internet, του Open Source, της 
υλοποίησης web Portals και Service Partner 
της LIFERAY Inc. στην Ελλάδα, προκειμένου 
να αναπτύξει το στελεχιακό δυναμικό της, 
αναζητά:

HTML5 Developer (Κωδ.: WHT03)

Περιγραφή Θέσης: 
•Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Ανάπτυξης 
Web  
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη της Front-End 
λειτουργικότητας των έργων web  
•Υποστηρίζει και φροντίζει για τα επιθυμητά 
εσωτερικά και εξωτερικά παραδοτέα  
•Συνεργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια 
σε ομάδες εργασίας  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 
έτους σε ανάλογη θέση και αντικείμενο  
•Άριστη γνώση και εμπειρία σε HTML5, CSS3, 
Javascript (JQuery), Ajax  
•Πτυχίο σε Software Engineering, Information 
Systems ή ανάλογο  
•Πολύ καλή χρήση Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας (γραπτά και προφορικά)  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ή εμπειρία σε συστήματα Portals & 
Content Management (WCM / CMS / ECM)  
•Γνώση εργασίας σε περιβάλλοντα JEE (JSP) 
& PHP με Apache Velocity Templates  
•Γνώση και εμπειρία theming σε έξυπνες 
συσκευές (smartphones, tablets)  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
εμπειρίας και προσόντων  
•Ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε 
έναν αναπτυσσόμενο τομέα  
•Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας  

Προφίλ υποψηφίου για την θέση   
AREA MANAGER για λογαριασμό   
της Kerakoll Ελλας Ε.Π.Ε.       
 
Τίτλος σπουδών: Aπόφοιτος Οικονομικής - Εμπορικής Σχολής

Εργασιακή εμπειρία: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 
2 χρόνια εμπειρίας  στον τομέα των πωλήσεων τεχνικών 
προϊόντων για την οικοδομική βιομηχανία,θα πρέπει να έχει μια 
ισχυρή τάση να εργαστεί για τους στόχους και ικανότητα Team 
Builder.

Τεχνικές Γνώσεις: Δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις 
στον τομέα αυτό.                 

Υποχρεώσεις του εργαζομένου: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 
διατεθειμένος να ταξιδεύει στην περιοχή της αρμοδιότητάς του 
και να παρευρίσκεται στην έδρα της εταιρείας περιοδικά, για 
συναντήσεις και τεχνική εκπαίδευση όταν απαιτείται. Πρέπει 
επίσης να έχει την απαιτούμενη ικανότητα στην επικοινωνία με 
πελάτες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς χώρους.

Γνώσεις πληροφορικής: Γνώση των κύριων εφαρμογών του 
Office.

Ξένες γλώσσες: Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τόσο στον 
γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Η γνώση της Ιταλικής 
γλώσσας, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Σημειώσεις: Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι έως 34 χρονών, να 
είναι εξωστρεφής και να διαθέτει πειθώ. Να έχει αυτοπεποίθηση, 
θέληση και περιέργια να μάθει νέες τεχνικές και πρακτικές. Μετά 
από μία πλήρη τεχνική κατάρτιση, ο υποψήφιος θα πρέπει να 
οργανώσει,να διαχειριστεί και να οδηγήσει την ομάδα του, στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρεία.

Η εταιρεία παρέχει στον υποψήφιο προσωπικό αυτοκίνητο, 
τηλέφωνο και υπολογιστή 

Η εταιρεία προσφέρει εξάλλου, ένα ελκυστικό πακέτο χρηματικής 
αμοιβής, ικανό να προσελκύσει ακόμα και τους πιο φιλόδοξους 
υποψήφιους.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pco@kerakollhellas.gr.

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 
TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

 Πωλητή –τριας 
 Για την προώθηση των προϊόντων της στα 

μικρά σημεία πώλησης στο 
Νομό Αχαΐας 

Κωδικός SALACH0613

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων  
•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 στο Νομό Αχαΐας 
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη SALACH0613, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pepsicocareers.gr] ή στο φαξ με 
αριθμό 210 6218479 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
TASTY FOODS ΑΒΓΕ, 22o ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος 14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000, Υπόψιν : 
H.R. με την ένδειξη SALACH613.

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (www.grandebretagne.
gr) είναι από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία των Αθηνών, διεθνώς 
αναγνωρισμένο για την εξαιρετική ποιότητα της εξυπηρέτησης 
των πελατών  και των παροχών προς τους φιλοξενούμενους.

Η «Μεγάλη Βρεταννία» είναι μέλος της αλυσίδας Luxury 
Collection της Starwood Hotel’s & Resorts Worldwide, Inc, 
με περισσότερους από 350 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
320 δωμάτια και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, τα 
φημισμένα εστιατόρια GB Roof Garden και GB Corner, το 
πολυσύχναστο Wintergarden, το βραβεύμενο σε όλο τον κόσμο 
Alexander’s Bar, και το αναζωoγoνητικό GB Spa.

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» ενδιαφερόμαστε να 
προσλάβουμε για τα εστιατόριά μας: 
•Σερβιτόρους  
•Σερβιτόρες  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•3 - 4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (σε ξενοδοχεία 5* 
ή εστιατόρια πολυτελείας)  
•Γνώση Η/Υ (Συστημάτων Micros)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε advanced ή 
proficiency level)  
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου  
•Ευχάριστη προσωπικότητα 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στην διεύθυνση:  
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Ταχυδρομική Θυρίδα 3297, 
10564, Αθήνα ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: careers.
grandebretagne@starwoodhotels.com. Σε όλες τις  αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η MEDIA STROM ζητεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Παραγωγής και Συντήρησης 
με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής 

(Κωδ. Θέσης: ΥΠΣ 231)
Περιγραφή θέσης: Υπεύθυνος για τον συντονισμό και έλεγχο 
της παραγωγής την οργάνωση και την υλοποίηση εργασιών 
συντήρησης και παραγωγικού εξοπλισμού του εργοστασίου και 
των κτηριακών υποδομών του. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου) ή 
Μηχανικού Παραγωγής ή Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού.  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις στον τομέα της παραγωγής και στη συντήρηση 
Η/Μ εξοπλισμού.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή γλώσσα Γερμανικών  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητας  
•Ευελιξία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
•Συνεχή Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: personel@mediastrom.gr, 
Fax: 210 3482899. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές 
και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης 
Α.Ε.

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

Διευθυντή Σύνταξης & Διαχείρισης 
Επενδυτικών Προγραμμάτων 

(κωδ. Δ.Σ.Δ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη Σύνταξή, Υποβολή 
Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων.  
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων υπαγωγής 
στο Επενδυτικό νόμο και σε προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 
Διοίκηση & Διαχείριση ενταγμένων επενδυτικών έργων σε 
επιδοτούμενα προγράμματα, συμμετοχή σε επιτόπιους και 
διοικητικούς ελέγχους, Πολύ καλή χρήση του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Noisis Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & 
Ανάπτυξης Α.Ε. Υπεύθυνος Επικοινωνίας-Αποστολή 
βιογραφικών: Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη. E-mail: 
kaplanis@noisisdev.gr.

Head Office Administrator

Office Administrator, an experienced person needed to run 
day-to-day operations of Greek number one Pawn broking 
and Gold Buying chain «Goldbuyers». To thrive in this role, 
you’ll need to enjoy a variety of duties, work independently, 
communicate well and be super organised. You must have a 
proven track record in office administration, be able to work 
under pressure and priorities.

The right candidate will play a key role in our company. 
 
Main duties and responsibilities include: 
•Accounting: Receiving paper work from stores, control of 
incoming documents, invoices etc, suppliers, contractors, 
creditor’s relations, claims and accounts reconciliation.  
•Reporting daily store: Reporting and cash flow  
•Payments: Payroll payments, suppliers, rentals etc.  
•Exports: Dealing with export and security companies and 
organizing shipments  
•Support the chain needs 

The successful candidate must be fluent in English, having at 
least 2 years experience in a similar role. Must be computer 
literate in Ms Word, Excel and other programs. Have at least 
basic accounting knowledge, holding any degree on that subject 
and public relations/marketing skills.

Apply in English with a photograph attached to:   
stuart@goldbuyers.gr.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

agency in Athens is looking for rockstar web 
developer to join their dev team. Do you dream in 
code? Are you clever and able to communicate 
complex concepts easily? Can you find clever 
ways to solve problems? Do you like sharp and 
clean code? If you find yourself answering yes 
to some of the above questions, we want to 
work with you! Experience: We are looking for a 
developer with passion for building cool things. 
Having a portfolio of sites and apps is a must!

Required skills: 
•HTML5 
•jQuery + plugins 
•CSS2 - CSS3 
•Wordpress -MySQL and / or sqlite knowledge 
•Open graph & FB apis 
•SASS, LESS or other 
•Css tranforms + transitions 
•PHP knowledge will be considered a plus 
•iOS & Android programming skills will be 
considered an advantage. 
 
What we offer: 
•Creative and friendly working environment 
•Competitive salary 
•Continuous training 
•Opportunities for career development. 
 
Please email your cover letter and cv to hr@
ink.gr. 

NeuroPublic A.E.  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11 
185 45 Πειραιάς 
Τηλ.: 210 4101010 – Fax: 210 4101013

Η NeuroPublic είναι εταιρεία παροχής 
συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, 
με έδρα στον Πειραιά και παράρτημα στη 
Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας 
και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή 
ανταγωνιστικών και καινοτόμων λύσεων 
επιθυμούμε να προσλάβουμε Senior Software 
Engineers για την συντήρηση και επέκταση 
γεννήτορα κώδικα (code generator) που 
χρησιμοποιείται εσωτερικά από την εταιρεία 
για την ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου. Ο 
γεννήτορας κώδικα αναπτύσσεται στη γλώσσα 
προγραμματισμού F# και στο τρέχον στάδιο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη Java EE / JSF 
εφαρμογών.

Senior Software Engineers

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης σε 
τουλάχιστον μια γλώσσα συναρτησιακού 
προγραμματισμού όπως είναι η (F#,  OCaml, 
Haskell, Lisp, Linq).  
•Εμπειρία σε ανάπτυξη μεταγλωττιστών 
(compilers) ή  code generators.  
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας, 
συνεργασίας, συμμετοχή σε ομαδική εργασία 
και διάθεση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών.  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου 
με τεχνολογίες Javascript/HTML5 καθώς και 
Java EE/JSF/JPA/Primefaces  
•Γνώση scripting languages (python, bash)  
 
Θα προσμετρηθούν:  
•Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε κλάδο 
πληροφορικής  
•Καλή γνώση αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, και δυνατότητες 
γρήγορης εξέλιξης βάσει της απόδοσης.
Εάν ο κόσμος της προηγμένης τεχνολογίας 
Λογισμικού σας ενδιαφέρει και πιστεύετε ότι 
μπορείτε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες 
μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας με e-mail 
στo: cvnp@neuropublic.gr.

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) is a 
global information and measurement company 
with leading market positions in marketing 
and consumer information, television and 
other media measurement, online intelligence, 
mobile measurement, trade shows, and 
related properties. Nielsen has a presence in 
approximately 100 countries, with headquarters 
in New York, USA, and Diemen, the Netherlands. 
For more information, visit www.nielsen.com.

Required qualifications 
•University degree in Computer Science, 
engineering or related subject  
•Good knowledge of software lifecycle phases 
and technical documentation writing (e.g., test 
scripts, UML)  
•Experience on creating and running test 
scripts  
•Good coding skills  
•Fluency in English (both oral and written)  
•Ability to work as part of our support and 
development teams  
•Very strong problem-solving and analytic skills  
•Ability to work efficiently under pressure  
 
Other highly desired qualifications 
•Working experience on Delphi or .NET 
framework  
•Strong work ethics  
•Drive and enthusiasm to deliver high quality 
services  
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates only)   
 
Note - Interviews will be carried out in 
English & Greek

DREAMTECH offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and 
excellent prospects for career development. 
We seek to fill-in this position immediately. 
Please send your CV to hr@dreamtech.gr.

Upcom Ltd is currently looking for a 
Documentum Developer (REF UPC130601) to 
be part of the team in one of our clients- a major 
financial organization in Brussels, Belgium.

Skills: 
•University degree with minimum 5 years 
experience in IT. 
•Specific experience in XCP or expression. 
 
Specific requirement: 
•Long term contract / permanent employees 
are welcomed 
•Office location : Brussels, Belgium 
•Excellent rates

To apply for the job, send your detailed and 
updated resume to cv@upcom.eu, clearly 
mentioning the reference number for the 
position (UPC130601).

3D Plugin Developer

Job Title: 3D Plugin Developer. Κατηγορία: 
Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νιών-Τεχνικοί Η/Υ. 
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι). 
Απασχόληση: Πλήρης

Job Description Below Line

Job Description

Solid Iris Technologies is a new company in the 
field of informatics, focusing on visualization 
technologies (http://www.solidiris.com). We 
seek an individual with passion for 3d computer 
graphics, to work full time at our office in Athens, 
as plugin developer for our flagship product 
“Thea Render” (non-realtime photorealistic 
render engine).

Main Tasks:  
•Plugin development for the integration of Thea 
Render on modeling applications. 
•Software development kit maintenance and 
support. 
 
Requirements:  
•Bachelor degree in informatics (or related 
area). 
•Experience with at least one modeling 
application (for example Rhino, FormZ, 
3dsMax, Maya, Cinema4D or others) 
 
Skills Wanted:  
•Excellent programming level with C++. 
•Excellent oral and written English. 
•Optionally, programming experience with 
OpenGL is a plus.

If you want to apply for this position, please e-mail 
your CV to ioannis.pantazopoulos@solidiris.
com with the subject “Plugin Developer Job”. 
Any information provided will be considered 
confidential.

Web Developer

Description: INK Design a leading creative 

•Εμπειρία ενασχόλησης με μεγάλα έργα σε 
μεγάλους οργανισμούς 

Αναζητούμε δραστήριους, πρόθυμους και 
συνεργάσιμους επαγγελματίες, με στόχους και 
προσόντα, ομαδικότητα και συνέπεια, για να 
συμμετάσχουν στην ομάδα, το όραμα και τις 
δραστηριότητες μας.
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης 
(WHT03) στo e-mail: career@open.gr.

Από την εταιρία Indie Gaming a Gaming 
Solutions company ζητείται:

ActionScript Programmer

Requirements 
•Flash builder και AIR sdk  
•Άριστη γνώση Actionscript 2.0/3.0  
•Εμπειρία σε ανάπτυξη παιχνιδιών  
 
Extra Skills 
•Εμπειρία στο Starling framework  
•Web Services 
 
Η Εταιρία προσφέρει  
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του 
υποψηφίου.  
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης.  
 
H εταιρία μας εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. 
 
Παρακαλώ στείλτε τα βιογραφικά σας στο 
info@indiegaming.gr.

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

.Net Developer 
(Ref. NDS)

Candidate profile 
Required Skills: 
•Degree in Computer Science or Software 
Engineering  
•2 years experience in development  
•Excellent understanding and practical 
experience of C#, ASP.NET MVC, jQuery, SQL 
Server 
•Ability to quickly learn new technologies  
•Ability to meet objectives within specified time 
limits  
 
Personal Characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills  
•Ability to work effectively as part of a team  
•Highly self-motivated and methodical, with 
attention to detail  
 
The company offers 
•Competitive remuneration package  
•Training and development opportunities in a 
rapidly growing company  
•Pleasant environment  
 
You can send your CV at: info@vision-
solutions.gr.

DREAMTECH Software Ltd is a software 
development company specializing in solutions 
for the global maritime sector with offices in 
Athens and Singapore. DREAMTECH, founded 
in 1999, is currently in the stage of aggressive 
global expansion. With its state-of-the-art 
unified messaging and shipping applications, 
it has already entered major maritime centers 
worldwide (Europe, Asia, USA) and is currently 
looking for top-rated people to join our team.

Software Tester (TES/0613)

We are looking for a Software Tester to become 
member of our Development and Support 
teams. You will be designing, writing and 
running test scripts of our software products. 
Test results will be reported to our Development 
and Support desks. You will work together with 
other members of these teams in recursive 
cycles to fine-tune tests and assess test results. 
You will also support Helpdesk support team to 
contact clients in order to record, investigate 
and resolve reported technical issues. Our 
ideal candidate is someone who can efficiently 
analyse reported issues, design tests, isolate 
root cause from side effects and provide concise 
and to-the-point feedback to our Development 
and Support teams.

συνέχεια στη σελ. 08

Nielsen Greece is now creating a Reporting 
Development Hub which will service for a six 
months’ time period, specific European markets 
for a Leading Global Client in the FMCG industry. 
It is therefore seeking to create a team of twelve 
dynamic, career oriented and self-motivated 
young professionals who will undertake the role 
of:

Database Software Developer

Role: As a Database Software Developer, 
you will work in Athens as a member of an 
exciting multicultural team with Nielsen teams 
from UK, Germany, France, Spain, Italy and 
Greece in order to create and develop end- 
users’ standard templates according to Client 
reporting requirements and specifications for 
the customization of the Nielsen proprietary 
Database Reporting Software.

Profile: Information Technology or Marketing 
Bachelor’s degree (from a Technical or Higher 
Education university) required.

Key Skills/Competencies 
•Strong communications skills   
•Strong analytic and problem-solving skills  
•Ability to think and apply knowledge creatively  
 
Job Requirements 
•Up to 2 years of experience in an Information 
Technology or Marketing role  
•Work experience in Database software 
management will be considered an asset  
•Advanced technical proficiencies in Microsoft 
Office software (particularly Excel)  
•Fluent in oral and written English 
communication  
 
We welcome your CV and motivation letter at 
hr.greece@nielsen.com coded DSD.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
An IT Consulting Services Company is looking 
for:

Application Consultant  (Code AC1307)

Position: 
The successful applicants will participate in 
implementation and operational support team: 
•System designing   
•Data Integrity Management 
•Integration with Source Systems 
•System Functionality Optimization 
•Define/Conduct User Acceptance Testing 
•Reports Development 
•End User Training and Documentation 
•1st and 2nd Level Application Support 
 
Candidate profile: 
•University Degree in Information Technology 
or Engineering. 
•Studies in Business Administration, 
Accounting or Finance, will be considered an 
asset. 
•1-2 years of professional experience in related 
field 
•Programming skills and experience required 
(SQL, .NET, Java Script). 
•Required knowledge of database technology 
(Oracle / MS SQL). 
•Experience in BI and Reporting software. 
•Trouble- shooting capabilities required. 
•Knowledge of the following business areas 
will be a plus: Cost/Profitability Management, 
Planning/Forecasting and Financial 
Consolidation. 
•Analytical and critical thinking. 
•Co-operative and results-oriented. 
•Fluency in English.  
•German language will be considered  an asset 
•Willingness to travel up to 50% of the time

Communication with end users: Please 
submit your CV/ Resume along with a cover 
letter explaining your career aspirations, in 
English and send it by e-mail: hrasrc@gmail.
com, quoting the respective Reference Code of 
the job.

An IT Consulting Services Company is looking 
for:

BI/DW Technical Consultant 
(Code BIDWC1307)

Position: 
The  successful  applicants  will  participate  

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά:

Διπλωματούχο Κρεοπώλη 
(κωδ. BU 01/13)

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

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

Omega Airlines is looking for:

Receptionist
Duties: 
•Coordinate all incoming phone calls  
•Maintain and manage the meeting rooms  
•Provide help and assistance when required  
•Maintain a professional image on behalf of 
the company  
 
Skills and experience: 
•Fluent in English, other language especially 
Russian is an advance;  
•Experience of telephone work; demonstrating 

a courteous, helpful and pleasant telephone 
manner;  
•Previous experience from an airline would be 
beneficial;  
•Well presented, with the ability to remain calm 
working under pressure and manage changing 
priorities;  
•Ability to work as an efficient and reliable 
flexible team member;  
•Ability to use initiative when demanding 
situations arise;  
•Ability to deal tactfully and diplomatically 
when dealing with a wide range of people;  
•Proven IT skills, including MS Word, Excel 
and Outlook.  
 
Application: 
Candidates send their application up to 7th 
July 2013: popie.kefala@flyairomega.com and 
indicate “HQREC”.

Graphics & User Interface Designer 
Ref: UNI/GUID/201110-01

Location: Benelux

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 international operations, we are seekinga

Graphics & User Interface Designer
Position Requirements 
Tasks/Key responsibilities: 
•Analysis, definition and design of graphic elements and user interfaces; 
•Definition and creation of graphics layout and contents; 
•Information architecture design; 
•User Ergonomics 
 
Candidate profile:  
•University degree with minimum 3 years experience in IT or non university degree with 
minimum 5 years of experience in IT; 
•Minimum 2 years proven experience in the graphical interface design tools (e.g. Dreamweaver, 
Frontpage, etc.);  
•Minimum 2 years proven experience in web technologies and standards (e.g. Web 2.0, HTML, 
XML, Flash, Coldfusion); 
•Knowledge of ergonomics regarding man/machine interfacing; 
•Excellent language skills in English and/or French

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 UNI/GUID/201110-01 at: careers@unisystems.eu.  All 
applications will be treated in the strictest confidentiality.

Τίτλος θέσης: Σύμβουλος Επιχειρήσεων για την στελέχωση Θυρίδας 
Υποστήριξης  Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων και την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών σχεδίων.

Κωδικός θέσης: Ath-bp-062013

Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά σε συνεργασία ορισμένου χρόνου ή έργου για τον 
Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Θυρίδας Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων και την 
ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) για τις ανάγκες 
λειτουργίας ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές Δράσεων Κοινωνικής 
Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες) που υλοποιεί το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης 
ΔΗΜΗΤΡΑ..

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών  
•Κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου (Διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων, 
Διαχείριση Έργου, κοινωνική Οικονομία κλπ)  
•Γνώσεις στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων Ατομικών και 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων  
•Γνώσεις σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες  
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων  
•Ικανότητες υποκίνησης ομάδων, επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων  
•Ικανότητες Διαχείρισης έργων, εργασίας υπό πίεση & ομαδικής εργασίας,  
•Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου  
•Οργανωτικότητα.  
 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.  
•Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που αφορούν σε 
επενδυτικά σχέδια μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης.  
•Προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων  
 
Αρμοδιότητες 
•Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή 
προσωπικού  
•Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων  
•Σύνταξη σχεδίων για την προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών  
•Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για την υποβολή τους στο πλαίσιο προγραμμάτων 
ενίσχυσης του ΕΣΠΑ   
•Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου για τον σχεδιασμό υλοποίησης των προγραμμάτων 
και την γενικότερη λειτουργία του φορέα 

Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση εργασίας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athena@dimitra.gr. 

Υπεύθυνος Εισαγωγών - Εξαγωγών
Κωδικός: ΥΠΕΙΣ 
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη 
 
Αρμοδιότητες:  
•Παρακολούθηση εισαγωγών – εξαγωγών από Ασία και Ινδία. 
•Παρακολούθηση προϋπολογισμών, αξιολόγηση προσφορών και διαπραγματευτική ικανότητα. 
•Παρακολούθηση εγγράφων και φορτώσεων μέχρι την παραλαβή τους στον τελικό προορισμό. 
Επικοινωνία με τράπεζες. 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 
 
Προσόντα:  
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση Windows και Ms Office (πολύ καλή γνώση excel). 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών (αν είναι και στον κλάδο της ένδυσης θα 
εκτιμηθεί δεόντως). 
 
Αποστείλατε cv στο fax: 2310 684888 ή στο e-mail: ispikoudi@sam013.gr
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in  the  design  and  implementation  of  Data 
Warehouse and Business Intelligence Projects.

Candidate Profile 
•University Degree in Information Technology. 
•Required knowledge of database technology 
and ETL processes. 
•Knowledge of SAP BI (BW) will be considered 
an asset. 
•Programming skills and experience required. 
•Experience in BI and Reporting software. 
•1-2 years of professional experience in related 
field. 
•Basic Knowledge of ERP Applications. 
•Fluent in English.  
•German language will be considered an asset. 
•Excellent communication skills. 
•Co-operative and results-oriented. 
•Willingness to travel up to 50% of the time.

Please submit your CV/ Resume along with a 
cover letter explaining your career aspirations, 
in English and send it by e-mail: hrasrc@gmail.
com, quoting the respective Reference Code of 
the job.

CALL CENTER
Η διαφημιστική εταιρεία Apopsis αναζητά να 
στελεχώσει θέση:

Client Service

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
με κατεύθυνση Marketing-Διαφήμιση. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, σε εταιρεία προώθησης 
πωλήσεων. 
•Εμπειρία στην εκτέλεση και 
εποπτεία BTL ενεργειών. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες και γνώση 
περιεχομένου εκτέλεσης έργων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft Office. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: papageorgiou@
apopsisb.gr. 

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας 
 
για Τηλεπωλήτριες με εμπειρία και ανάγκη 
σταθερού μισθού 
 
Απαραίτητα προσόντα:    
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή   
 
Παρέχονται:    
 
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο 
κλείσιμο της εβδομάδας !!!   
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες 
αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση   
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός 
αγγελίας TUES251:  
•στο fax: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
Βουλιαγμένης 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου και 
προώθησης πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των πωλήσεων 
ζητά:

Εκπροσώπους Τηλεπωλήσεων ελευθέρου 
ωραρίου 

(πρωί ή απόγευμα)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν 
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο την 
προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια  
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφάλιση 
ΙΚΑ  
•Bonus επίτευξης στόχου  
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ωράριο εργασίας, ευέλικτο  
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το ΜΕΤΡΟ 
Ακρόπολης) 

Για αποστολή βιογραφικών Κωδικός 
θέσης: OTH32 
•Στο E-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο Fax: 211 200 46 00  
•Τηλέφωνο για ραντεβού: 211 200 45 00

On Line Sales – call center services ζητά 
άμεσα για τη στελέχωση των νέων της 
τμημάτων:  

Περιγραφή Θέσης  
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 

Συγκεκριμένα: Άτομα για το τμήμα διαχείρισης 
εισερχομένων κλήσεων κορυφαίου 
παρόχου κινητής τηλεφωνίας. 
 
Προσόντα:  
•Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά 
 
Παρέχονται:  
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες 
αποδοχές 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά στο 
e-mail: g.patroni@onlinesale.gr. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 2130 393100.

Διαφημιστική εταιρεία ζητεί : 

 Φοιτητή ή φοιτήτρια 
για πρακτική άσκηση ΤΕΙ 

στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: creative@screation.gr.

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
Systems Administrator (cod. 0040-02)

StartTech Ventures is looking for a passionate 
individual to help our ecosystem boost its 
productivity and efficiency to the maximum.
As a Systems Administrator, you’ll be working 
with great teams of software engineers who 
are passionate about what they do - and we 
expect no less from you. You should have an 
insatiable appetite for learning new things and 
improving existing ones, while being involved 
in architecting and designing new systems. If 
you’re the right one for us, you pay attention to 
details and take great pride in your work. Our IT 
environment includes both hosted as well as on-
premises equipment and services, ranging from 
common business software to custom Linux-
based setups to accommodate our needs, and 
the needs of our incubated start-ups.

Typical everyday tasks include: 
•Designing and providing solutions for the 
infrastructure requirements by our incubated 
start-ups 
•Keep all systems in perfect shape and prevent 
service outages 
•Migrate select local services to the cloud 
•Install and configure open-source or 
proprietary software 
•Manage our small virtualization setup 
•Help teams perform their best by supporting 
people through (usually trivial) issues 
 
Qualifications or requirements include: 
•A Bachelors degree in Computer Science or 
relevant work experience. 
•Deep knowledge in IP networking. 
•Solid understanding of Linux/Unix based 

server systems. 
•Experience with maintaining and 
troubleshooting IT-systems. 
•Ability to troubleshoot complex network 
problems. 
•Knowledge of at least one scripting language 
(bash, perl, python, etc). 
•Experience with LDAP and iptables will be 
considered a plus. 
•Very sharp analytical skills. 
•Excellent written and spoken English.

The ideal candidate is hardworking, motivated 
and responsible. Keep in mind that this is a full-
time position, working out of our Athens office.

Send your cv at talent@vtripgroup.com, 
referring to the position code 0040-02.

Network Security Coordinator 
Code: CFN 001 

Location: Athens

Main Tasks: 
•Participate in the Design and Deployment of 
Security Features in Network Systems. 
•Participate in the development/enhancement/
adaptation of the companies Security Policies 
with regards to Network Systems. 
•Coordinate new projects related to Network 
Security. 
•Review & Comment on Security 
Consultations. 
•Helps with the inventory management of 
Security Forms, Processes and related 
documentation. 
•Care for the scheduling of security related 
tests in order to ensure and enhance the 
security of new and existing •Network Systems. 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in Electrical Engineering or 
equivalent 
•MSc in Telecommunications, Networking or 
similar technical fields will be considered as a 
plus. 
•2 – 3 years experience in Network Security. 
•Functions as a reliable team member. 
•Ability to apply critical thinking to perform 
network design & security activities. 
•Excellent oral and written communication 
skills. 
•Very good knowledge of English language.

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 20/07/2013, quoting the position code 
at the following address: Wind Ελλάς Α.Ε., 
Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
e-mail: jo@wind.gr fax: 210 6106504.
All applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements 
will be contacted via phone.

IP Operations Engineer 
Code: NOM 030 

Location: Athens

Main Tasks: 
•Perform Operation and Maintenance activities 
of the IP Data Network. 
•Identify, diagnose and resolve Network 
and Customer Problems using Fault and 
Performance Management tools. 
•Responsible for Configuration and Security 
Change Management. 
•Participate in new project deployments related 
to IP Data Network. 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in Telecommunication, Networking or 
similar technical fields. MSc is desirable. 
•CCNA Cisco certification. 
•3-5 years experience in IP data networks 
(operations division). 
•Strong knowledge of MPLS, VPLS, BGP, 
OSPF and L2 Switching protocols. 
•Experience in xDSL technologies, Cisco 
Network and Security products. 
•Knowledge and certification in Juniper 
network products is considered as a plus.  
•Ability to diagnose and troubleshoot issues 
using logical analysis techniques. 
•Excellent oral and written communication 
skills. Team working. 
•Very good knowledge of English language.

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by19/07/2013, quoting the position code 
at the following address: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 
Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
e-mail: jo@wind.gr fax: 210 6106504.

All applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements 
will be contacte via phone.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Άστρον Χημικά ΑΕ ζητά για το τμήμα 
πωλήσεων διατροφικών συμπληρωμάτων:

     Γεωπόνο - Ζωοτέχνη

Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία και 
άριστη γνώση Αγγλικών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο:  info@
astronchemicals.gr.

Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων στην 
Ελλάδα. Για την ενίσχυση του δυναμικού του 
τμήματος πωλήσεων ζητάμε:

Στελέχη Πωλήσεων 
με έδρα την Αθήνα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία,  
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης  
•Πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη 
υψηλών στόχων  
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών  
•1-2 έτη προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
•Hλικία έως 35 ετών 
 
H εταιρεία προσφέρει: 
•Aνταγωνιστικό πακέτο παροχών (μηνιαίο 
μισθό & bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο)  
•Συνεχή εκπαίδευση &  
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο 
περιβάλλον εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο Fax: 210 
9761872 ή  e-mail: ziogas@medisei.gr.

Position Title: Sales Manager           
Department: Sales Department, UK, London 
Reports to: DHI Global Chairman           
Date written/Revised: 

Position Purpose: In conjunction with the DHI 
Global team, this position is responsible for 
maximizing business from a defined account 
base.  Proactively uncovering new prospects 
for the Company and maximizing conversion 
of business in line with Company’s budgetary 
goals. This position requires a high degree of self 
motivation and the ability to work unsupervised 
using own initiative.   This position involves 
responsibility for day to day operation of the 
Company, under the direction of the Global 
Team, Representing DHI Company worldwide 
promoting the quality image of the company at 
every opportunity.

Essential Functions 
•Co-ordinating, Inspecting and controlling 
the activities of the Global Sales Team to 
ensure the efficient day to day operation of the 
Company.  
•Proactively manage a pre-determined number 
of key accounts/key prospects and other active 
accounts to ensure maximum yield in line 
with budgetary objectives.  Maintain valid call 
objectives and relevant action plans for each 
key account/key prospect and ensure all follow 
up is executed in a timely manner.  
•To take personal responsibility for 
understanding the Marketing/ Sales plan of 
the Company and the required budgetary 
guidelines, to enable empowered decisions in 
all rate negotiations.  
•Responsibility of building on existing customer 
base and development of action plans to 
penetrate new markets 
 
Supportive Functions 
•To take responsibility for the compilation and 
execution of quarterly sales action plans as 
agreed with Global Chairman.  
•To arrange and manage familiarisation trips 
and educational in line with business needs.  
•Manage the DHI Global sales team and the 
increase of sales worldwide  
•Participate in sales strategies and take 
responsibility for agreed projects, such as 
direct marketing, production of sales collateral 
and advertising campaigns, in support of 
Global Chairman. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!
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Specific Job Knowledge, skills and abilities 
•Minimum of 3 - 5 years of experience 
in Sales, Marketing/Strategic Planning is 
required.  
•Superior analytical skills required.  
•Experience in people management and  
•Solid understanding of development for 
dynamic websites and/or Content Management 
Systems.  
•Travel Industry experience a plus.  
•Experience in off-line marketing a plus.  
 
Qualifications Standards 
Education: Bachelor degree required, 
additional education in sales and marketing 
fields preferred. 
Experience: At least 5 years of experience in 
a sales executive employment post. 
 
Send your cv to e-mail: hr@dhiglobal.com.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & 
Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο 
χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί 
στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα 
γραφεία της στην Θεσσαλονίκη.

Πωλήσεις (κωδ.Π)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Δυο (2) έτη προϋπηρεσίας  στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
(Word, Excel, Power Point, Internet)

Περιγραφή Θέσης: Προώθηση Επενδυτικών 
Προγραμμάτων – Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
στους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και 
του Τουρισμού.

Θα αξιολογηθεί θετικά προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία στους κλάδους ξενοδοχειακού - 
βιομηχανικού εξοπλισμού.

Noisis Σύμβουλοι Επιχειρησιακής 
Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε. Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας-Αποστολή βιογραφικών: 
Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη. E-mail: info@
noisisdev.gr.

Πωλητής Εξωτερικού (EXP 2506) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εμπορική εταιρεία αναζητά 
Πωλητή που θα αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης 
των προιόντων της εταιρείας στο εξωτερικό.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα αναλάβει την προώθηση της εταιρικής 
εικόνας και των προιόντων της εταιρείας στις 
αγορές του εξωτερικού (με προτεραιότητα 
τις γερμανόφωνες χώρες) και το κλείσιμο 
επικερδών συμφωνιών με χονδρέμπορους.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών  
•Επιτυχημένη επαγγελματική παρουσία 
τουλάχιστον τριών ετών στις πωλήσεις  
•Καλή γνώση χειρισμού των new social media  
•Εμπειρία στην χαρτογράφηση νέων αγορών, 
την αναζήτηση πληροφοριών, την τηλεφωνική 
προσέγγιση πελατών και προσέλκυση 
ενδιαφέροντος συνεργασίας  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
•Δυνατότητα εργασίας χωρίς συνεχή 
καθοδήγηση και επίβλεψη  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων και εξαγωγών  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης 
του τμήματος WEB – MARKETING αναζητά 
Στελέχη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην 
επίτευξη στόχων 

•Φιλοδοξίες εξέλιξη  
 
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.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου και 
προώθησης πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των πωλήσεων 
ζητά:

Εκπροσώπους Πωλήσεων 4ωρης 
Απασχόλησης 

(πρωινής ή απογευματινής)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με 
αντικείμενο την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης)  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια  
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη 
ασφάλιση ΙΚΑ  
•Μηνιαίο Bonus στόχου  
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης (Team Leader, Εκπαιδευτής, 
Προϊστάμενος)  
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (4ωρο  πρωινό ή 
απογευματινό)  
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το ΜΕΤΡΟ 
Ακρόπολης)  
 
Για αποστολή βιογραφικών Κωδικός 
Θέσης: OTH12 
•Στο E-mail: info@othisi.com.gr Στο Fax: 211 
200 46 00  
•Τηλέφωνο για ραντεβού: 211 200 45 00 

Εταιρία απολυμάνσεων με ηγετική θέση στο 
χώρο ζητά:

Επιστημονικούς Συνεργάτες – Πωλητές

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας Γεωπόνου, 
Χημικού, Επόπτη Δημόσιας Υγείας.  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 ετών  
•Γνώσεις Η/Υ  
•Κάτοχος Διπλώματος Αυτοκινήτου  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Δεξιότητες Επικοινωνίας  
•Επαγγελματισμός  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 2027960. 
E-mail: agemeliari@axiven.com.

Εταιρία ψάχνει:

Στελέχη 
για τη δημιουργία νέου τμήματος εξωτερικών 

πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
εξωτερικές πωλήσεις  
•Εργατικότητα και Αυτοπεποίθηση  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Βασικές γνώσεις υπολογιστή  
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  

•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bluenta@skywalker.gr, ή στο fax: 2310 
901160.

Ελληνική Εταιρία, leader στον χώρο των 
Τροφίμων ζητά: 

Yπεύθυνους Πωλήσεων με έδρα την 
Θεσσαλονίκη 

(Κάλυψη στην ευρύτερη Γεωγραφική 
Περιοχή)

Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Επικοινωνία 
•Εμπειρία σε Πωλήσεις Καταναλωτικών Ειδών 
(F.M.C.G.) 
•Προϋπηρεσία στον χώρο, τουλάχιστον 7 
χρόνια (με βασική προϋπόθεση την εμπειρία 
σε αγορά χονδρικής - HO.RE.CA) 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Γνώση Η/Υ & δυνατότητα ταξιδιών στην 
ευρύτερη περιοχή, κρίνεται απαραίτητη 
•Ικανότητες οργανωτικές και επικοινωνιακές 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για άνδρες υποψηφίους) 
•Άριστη Ικανότητα Επικοινωνίας 
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft Οffice) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών 
•Συνεχής Εκπαιδευτική Υποστήριξη 
•Προοπτικές Ανάπτυξης σε Ευχάριστο και 
Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας 
•Bonus 
•Αυτοκίνητο/Εταιρικό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να 
στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, μέσω 
fax: 210 6215690, ή μέσω e-mail: foodthes@
skywalker.gr, αναγράφοντας οπωσδήποτε τον 
κωδικό αγγελίας, υπ’ όψιν κας Σπάνια.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΠΑΣΤΕΡ  το no1 
ιδιωτικό ΙΕΚ, έχοντας διανύσει μία μακροχρόνια 
επιτυχημένη πορεία, στα πλαίσια της ανάπτυξής 
του, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα :  
•Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
πωλήσεις (κατά προτίμηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων) 
•Βασική γνώση υπολογιστή 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά : 
•Ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης και 
των πωλήσεων 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ικανότητα ανάληψης πολλαπλών καθηκόντων 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Η Εταιρεία προσφέρει:  
•Άριστο πακέτο αποδοχών, επιβραβεύσεις 
•Σύγχρονο κι ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dei.
paster@gmail.com.

Η KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ αναζητεί Πωλητές 
σε όλη την Ελληνική επικράτεια με σκοπό 
την αύξηση του δικτύου πωλήσεων και την 
κάλυψη περιοχών. 

Προφίλ υποψηφίου για τη θέση Πωλητή για 
λογαριασμό της KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 
Τίτλος σπουδών: Κατά προτίμηση, απόφοιτος 
Τεχνικής Εμπορικής -Οικονομικής Σχολής

Εργασιακή εμπειρία: Ο υποψήφιος πρέπει 
να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στις 
πωλήσεις τεχνικών προϊόντων για την 
οικοδομική βιομηχανία. 

Τεχνικές Γνώσεις: Δεν απαιτούνται ειδικές 
τεχνικές γνώσεις στον τομέα αυτό.                 

Υποχρεώσεις του εργαζομένου: Ο 
υποψήφιος πρέπει να είναι διατεθειμένος να 
ταξιδεύει στην περιοχή της αρμοδιότητάς του 
και να παρευρίσκεται στην έδρα της εταιρείας 
περιοδικά, για συναντήσεις και τεχνική 
εκπαίδευση όταν απαιτείται. Πρέπει επίσης 
να έχει την απαιτούμενη ικανότητα στην 

επικοινωνία με πελάτες οι οποίοι προέρχονται 
από διαφορετικούς χώρους . Απαιτείται μέγιστη 
διαθεσιμότητα ως προς την πρακτική επίδειξη 
των προιόντων ως προς τον τελικό χρήστη και 
σε εμπόρους λιανικής πώλησης στον τομέα της 
τεχνογνωσίας. Επίσης, θα πρέπει να πληρεί τις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά με την υποβολή 
αναφορών σε σχέση με το έργο του. 

Γνώσεις πληροφορικής: Επιθυμητές οι 
γνώσεις των κύριων εφαρμογών του Office.

Ξένες γλώσσες: Επιθυμητή  η γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας, τόσο στον γραπτό όσο και 
στον προφορικό λόγο. Η γνώση της Ιταλικής 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Σημειώσεις: Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι 
εξωστρεφής και να διαθέτει πειθώ. Να έχει 
αυτοπεποίθηση και ικανότητα να επιτύχει τα 
επιθυμιτά επίπεδα τεχνικής κατάρτισης σε 
σύντομα χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία παρέχει 
σε κάθε πωλητή της προσωπικό αυτοκίνητο, 
τηλέφωνο. Η εταιρεία προσφέρει εξάλλου, ένα 
ελκυστικό πακέτο χρηματικής αμοιβής, ικανό 
να προσελκύσει ακόμα και τους πιο φιλόδοξους 
υποψήφιους.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pco@
kerakollhellas.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
DHI Medical Group, an Aesthetic Services Clinic 
and world leader in the Research-Diagnosis 
and Treatment of hair loss and scalp disorders 
is seeking an:

Executive Personal Assistant to the 
Chairman for full time employment in the DHI 
US or Athens Headquarters, providing also 
the opportunity of relocation in all DHI centers 
worldwide.

Job requirements include: 
•At least five years of working experience 
preferably in a multinational environment  
•Excellent knowledge of MS Office 
•Good Experience in Office Management  
•Good communication skills and ability to work 
under pressure  
•Excellent verbal and written communication 
skills  
•Leadership and analysis capacity  
•Adaptability to change and decision making  
•Responsibility and flexibility  
•Stress Tolerance and problem analysis 

Extensive training is provided either in DHI UK 
or Athens Headquarters, while a competitive 
compensation package is offered.

Please spend a few minutes to visit the 
company's website: www.dhiglobal.com. 
Send your cv to e-mail: hr@dhiglobal.com.

Freelance Consultants 
Με εξειδίκευση στις Εξαγωγικές Υπηρεσίες 

(RE: FC EXPORTS) 
Specialized in EXPORTS (RE: FC 

EXPORTS)

5+ χρόνια εμπειρία στις Εξαγωγές. 
5+ years of experience in Exports.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, 
υλοποίηση και συντονισμό του συνόλου των 
εξαγωγικών λειτουργιών για λογαριασμό 
εταιρείας/πελάτη. Proven experience in planning, 
executing & coordinating all necessary export 
stages & activities on behalf of a company/
client.

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και δίκτυο επαφών 
για επιτυχημένη διείσδυση σε ξένες αγορές: 
ΑΣΙΑ (Ινδία, Κίνα, Σιγκαπούρη, κοκ.) Μέση 
Ανατολή (Σαουδική Αραβία, κοκ.) ΑΦΡΙΚΗ 
(Αίγυπτος, κοκ.), ΕΥΡΩΠΗ (Δυτική, Κεντρική, 
Σκανδιναβικές χώρες), Τουρκία, Αμερική, 
Ρωσία, Αυστραλία, Βαλκάνια, Καναδάς.

Proven know-how & networking for successful 
penetration into one or more foreign markets: 
ASIA (India, China, Singapore, etc.) MIDDLE 
EAST (Saudi Arabia, etc.), AFRICA (Egypt, 
etc.), EUROPE (West, Central, Scandinavian 
Countries), TURKEY, AMERICA, RUSSIA, 
AUSTRALIA, BALKANS, CANADA.

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

www.voluntaryaction.gr

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας, 
καθώς και μιας επιπλέον γλώσσας που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες διείσδυσης σε 
συγκεκριμένη αγορά-στόχο.

Fluent speaker of Greek or/and English 
language, as well as fluent in one more 
language that serves the needs of penetrating 
into a specific target-market.

Η εταιρεία προσφέρει: 
The Company offers: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή. 
Competitive renumeration. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας. 
Flexibility in working hours.

Για να κάνετε αίτηση παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό στο 
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

For application please send a comprehensive 
CV mentioning the appropriate Reference 
Code to email: info@pra.gr. 

Όλοι οι αιτούμενοι θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες για παροχή υπηρεσιών. 
Παρακαλούμε να υπάρξει σαφής αναφορά.

All applicants should be freelancers with the 
appropriate invoicing books for providing 
services (Greek ΟΑΕE). Please state clearly 
whether you have or not.

Εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο του λιανικού 
εμπορίου ζητάει για πλήρη απασχόληση 
Eshop Operator με εξειδίκευση στο On line 
marketing.

Ο υποψήφιος  θα πρέπει να είναι ενθουσιώδης 
με το διαδίκτυο και την ψηφιακή τεχνολογία, 
να έχει μεγάλη δεξιότητα στην επικοινωνία  
και ισχυρή προσωπικότητα και να είναι 
προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων.

Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται: 
•Δημιουργία και συντήρηση On line 
προϊοντικών καταλόγων καθώς και των 
περιεχομένων του site (Φωτογραφίες, κείμενα, 
κριτικές)  
•Υλοποίηση social media marketing activities/
προωθητικές ενέργειες  (facebook, twitter, 
myspace κλπ)  
•Παροχή στατιστικών (analytics) που 
σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του  site και  
προτάσεις ενεργειών για την  βελτιστοποίησή 
της.  
•Στατιστικά πωλήσεων του site  
•Web site administration  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με τον χώρο των 
πωλήσεων και της επικοινωνίας  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά/
προφορικά)  
•Άριστη γνώση msOffice  
•Eκτεταμένη γνώση των προτύπων της αγοράς 
που σχετίζονται με online λιανικό εμπόριο 
(eBay, Amazon, κλπ).  
•Θα εκτιμηθούν τεχνικές γνώσεις στην 
ανάπτυξη ιστοσελίδων.  
 
Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@zancoushoes.gr.

Φαρμακευτική Εταιρεία ζητά να Προσλάβει:

 QA Manager 
για Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 

Εργοστασίου 
(κωδικός: QΑ / 07.13)

Οι υποψήφιοι πρέπει, απαραιτήτως, να 
έχουν: 
•Ηλικία μέχρι 45 ετών  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. Υγειονομικής Κατεύθυνσης 
(Φαρμακοποιός, Χημικός κλπ)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ  
•5-10 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση 
QAManager 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: qam@skywalker.gr.

PrimeTel, the largest alternative provider of 
Electronic Communications in Cyprus, 
invites applications from high calibre individuals 
for this immediate opening:

Marketing Manager 
City: Limassol

Responsibilities: 
•Manages Marketing team and coordinates 
with other company departments  
•Establishes integrated marketing strategy to 
meet organizational objectives and oversees 
implementation  
•Undertakes and supports new product 
development  
•Develops media strategy, oversees 
agreements and maintains strong media 
relationships  
•Manages market research activities to provide 
information relating to sales potentials and 
market conditions of the company’s services 
and products  
•Oversees the production of advertising, 
marketing brochures, sales kits or other 
promotional material  
•Coordinates and develops the marketing 
activities of the company over the Internet, 
over email and other electronic media, 
including online promotion, sales and 
communication  
•Monitors the work performed by outside 
suppliers and estimate production costs  
•Evaluates consumer surveys, market 
conditions, competitor data and implements 
changes to marketing plan as needed  
•Makes decisions with regard to products such 
as labeling, packaging and display  
•Manages all marketing related activities with 
regard to distribution channels such as shops 
and retailers 
 
Requirements: 
•Bachelor’s Degree in Marketing, Business or 
Communication  
•Minimum ten years of marketing experience  
•Work experience in the field of technology will 
be considered as an advantage  
•Ability to analyze and interpret information  
•Meticulous attention to details; including proof 
reading skills  
•Creativity  
•Excellent communication skills and 
organizational skills  
•Multi-tasking skills required  
•Problem solving skills required  
•Good knowledge of the Greek and English 
language  
 
Remuneration: Salary and other benefits 
are commensurate with qualifications and 
experience.

Apply: Interested applicants should send their 
CV at jobs@prime-tel.com quoting the title of 
the position by 25 of July 2013. All applications 
will be treated in the strictest confidence.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Finance Manager - (code FM06.13)

Our client, a major strategic consulting 
multinational company, is seeking to recruit 
a Finance Manager (FM06.13) for its offices 
in Athens, reporting directly to the Regional 
Finance Head.

Key Responsibilities: 
•Support and leverage to the Regional Head of 
Finance in managing the financial aspects of 
developing or adjusting practices to meet the 
needs of the business  
•Local accounting, financial reporting, asset 
management, treasury, tax, budgeting, 
management reporting, financial systems, and 
implementation and oversight of company’s 
policies  
•Management of all processes and controls 
that impact the financials  
•Direct supervision and management of 
the local finance team, including training & 
development  
 
Candidate requirements:  
•Post graduate degree in Finance or 
Accounting  
•Minimum of 6 years of finance/accounting 
or auditing experience within well known 
multinational organizations or Big4 firms  
•Knowledge of local tax and social security 
regulations  
•Ability and willingness to provide a wide 
range of financial services from routine to more 
complex financial management tasks  
•Excellent conceptual and analytical skills  
•Excellent communication and teamwork skills  
•Flexibility, Integrity and Work Ethics  

•Fluency in English and PC literature 

The company offers an attractive 
remuneration package (salary, bonus, 
and additional benefits) and challenging 
opportunities for professional growth in this 
dynamic organization.

Please send English CV which will be treated 
in strict confidence. E-mail: bhskywalker@
hotmail.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Τρεις άμεσες θέσεις εργασίας για Ειδικό 

Παθολόγο 
Consultant in General Internal Medicine

Η GlobalMediRec έχει  πέντε άμεσες θέσεις 
εργασίας σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS 
Στην περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας – Northern 
Ireland

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας 
είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls 
(εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

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: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Παθολογία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

Η εταιρία Kos Medicare ζητά: 

Παθολόγο, Γενικό Ιατρό  
ή Ιατρό χωρίς ειδικότητα 

με εκπληρωμένη την υπηρεσία υπαίθρου. 

Δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: info@kosmedicare.gr.

Ζητούνται Ειδικοί Νευροφυσιολόγοι με 
γνώσεις διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης 
και εγνωσμένη εμπειρία διοίκησης.

Βιογραφικά στο e-mail: medic@skywalker.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 Ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία: 

Σχεδιαστής-τρια

Με καλή γνώση Autocad, ευχέρεια στις 
αποτυπώσεις και το σχεδιασμό εσωτερικών 
χώρων, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, με 
δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:decon@
decon.gr. 

Η General Mills Ελλάς, εταιρία με ηγετικό 
ρόλο στον χώρο των προϊόντων ζύμης, ζητά να 
προσλάβει για το εργοστάσιό της στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας:                  

Χειριστή Παραγωγής (κωδ. Χ/Π 313)

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας/ Μηχανολογίας  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Έως 30 ετών 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον σχετικό 
κωδικό, στο fax: 22620-30902 ή με e-mail στη 
διεύθυνση: generalmills.hellas@genmills.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρεία φαρμακευτική ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Τμήματος Φαρμακευτικών Προϊόντων

Απαραίτητη προϋπόθεση: Προϋπηρεσία στο 
χώρο των φαρμακείων. 
 
Βιογραφικά στο email: pro@skywalker.gr, ή στο 
fax: 2106654554.

A Leading Contract Research Organization 
in Greece is currently seeking to recruit an 
employee to cover the position of a:

Clinical Research Associate (Code: CRA)

Job Description: 
•Checking that a draft protocol, ICF and 
amendments comply with the applicable 
regulatory requirements  
•Coordinating the review and approval process 
of a clinical trial, including submissions to 
regulatory agencies and hospitals/institutions  
•Monitoring the trial throughout its duration  
•Managing the data collection forms  
•Filing and collating the trial documentation 
and reports  
•Ensuring that data is provided to the Data 
Manager in a timely manner  
•Archiving the study documentation and 
correspondence  
 
The ideal candidate should have: 
•University degree in health sciences  
•At least 2 years of experience, preferably in 
interventional clinical trials.  
•Excellent knowledge of English and Greek 
language  
•Excellent Computer Skills  
•Driver’s License  
•Ability to travel frequently  
•Ability to develop and deliver both oral and 
written presentations  
•Ability to make evaluative judgements  
•Ability to communicate and interact 
competently and professionally at all levels 
within a broad, complex clinical research 
environment  
•Effective time management skills  
 
The Company offers: 
•Excellent working environment  
•Company car and mobile phone  
•Training and development opportunities 
Please send your CV through e-mail: medo@
skywalker.gr. All applications will be treated 
in strict confidentiality. Only suitable 
candidates will be contacted.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εταιρία πληροφορικής INNOETICS ΕΠΕ 
με έδρα την Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης 
ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη 
προηγμένων τεχνολογιών και διεπαφών 
φωνητικής αλληλεπίδρασης με ιστοτόπους», 
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητών σε επιχειρήσεις», προτίθεται να 
προσλάβει έναν (1) ερευνητή, με μισθωτή 
σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με 
τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω. 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος 
κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή σε περίπτωση 
ελευθέρων επαγγελματιών (πχ μηχανικοί) 
αποδεδειγμένα να μην έχει επαγγελματική 
δραστηριότητα κατά το τελευταίο εξάμηνο.

1 Ερευνητής

Απαιτούμενα προσόντα:  
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255
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•Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής ή συναφών με το αντικείμενο 
σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). 
•Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό 
δίπλωμα σπουδών με τουλάχιστον 5ετή 
ερευνητική εμπειρία στην περιοχή της 
ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων ή άλλο 
συναφές με το έργο αντικείμενο η οποία θα 
πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του 
μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση στον 
τομέα της Πληροφορικής ή σε ή άλλο συναφές 
με την πρόσκληση αντικείμενο. 
 
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα 
•Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό 
με θέματα επεξεργασίας φωνής ή άλλο 
συναφές με το έργο αντικείμενο 
•Εμπειρία σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης 
και προσαρμογής τεχνολογιών ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος/φωνής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας 
προγραμματισμού (ενδεικτικά C++, Java) 
•Εμπειρία στο περιβάλλον UNIX 
•Εμπειρία σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα 
και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων/
φωνής (ενδεικτικά MATLAB, HTK, open source 
πλατφόρμες επεξεργασίας φωνής κ.λπ.) 
•Καλή γνώση Αγγλικών

Η υποβολή των βιογραφικών θα γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση info@
innoetics.com, με θέμα «Αίτηση για θέση 
εργασίας VUI - Ερευνητής» και έως την 
πλήρωση των θέσεων.

Επιθυμητή Ειδικότητά: Μηχανικός 
Αυτοματισμού / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Θέση: Τμήμα Αυτοματισμού 
Τόπος: Αθήνα 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•4ετής προϋπηρεσία 
•Καλή γνώση σχεδιασμού βιομηχανικών 
πινάκων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
μηχανοστασίων και αυτοματισμών με χρήση 
PLC και BMS 
•Εργοταξιακή εμπειρία 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εκτός και εντός 
Ελλάδας  
•Εξοικείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών 
δικτύων και  
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία 
στην σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων 
επεξεργασίας νερού και συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε 
βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης 
κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία μας στο 
www.sychem.gr.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
sychem.gr, ή στο φαξ 2106084942 με κωδικό 
MA1.

Το ξενοδοχείο President  της Αθήνας ζητεί για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου/
ηλεκτρολόγου  ΤΕΙ 
•3ετής προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό 
τομέα 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Autocad (αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά) 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου 
•Πνεύμα ομάδος 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: Η μελετική 
εμπειρία και η γνώση οικοδομικών και 
κατασκευαστικών θεμάτων 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση e-mail hr-manager@president.gr, 
fax: 210 6924900.

Επιθυμητή Ειδικότητά: Μηχανολόγος 
Μηχανικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή 

Χημικός Μηχανικός 
Θέση: Μηχανικός Προμηθειών. 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα Προσόντα: 
•3-5ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Εξοικείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών, 
ηλεκτρολογικών δικτύων και γενικό Η/Μ 
εξοπλισμό.  
•Οργανωτικές ικανότητες.  
•Έμφαση στην συνεργασία και στην επίτευξη 
στόχων.  
•Άριστη γνώση Aγγλικών, Η/Υ και 
προγραμμάτων ERP.  
 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία 
επίβλεψης Η/Μ έργων ή συμμετοχή στην 
κατασκευή τους. 

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία 
στην σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων 
επεξεργασίας νερού και συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε 
βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης 
κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία μας στο 
www.sychem.gr.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
sychem.gr, ή στο φαξ 2106084942 με κωδικό 
SYΠ1.

Μεγάλη Εταιρία Αυτοκινήτων ζητεί: 

Μηχανικό Αυτοκινήτων

Με απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία στη 
μάρκα Toyota.  
 
Μηχανικοί με πιστοποίηση Toyota θα 
προτιμηθούν.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: toyota@
skywalker.gr. 

Μεγάλη Βιομηχανία ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής και όχι 
Τεχνολογικής.  
•Καλή γνώση Microsoft Office.  
•Καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής 
Γλώσσας  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε 
βιομηχανικό περιβάλλον.  
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην 
εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.   
•Ηλικία έως 40 ετών.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων.  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 
ελληνική γλώσσα, εφόσον τηρούν αυστηρά τα 
ανωτέρω απαραίτητα προσόντα της θέσης. 
Βιογραφικά τα οποία δεν συμβαδίζουν με αυτά, 
δε θα αξιολογηθούν.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hrm140142@gmail.com. 

Ανώνυμος μεγάλη Γεωργική και Εμπορική 
εταιρεία, με έδρα την Βοιωτία ζητά:

Μηχανικό 
γεωργικών μηχανημάτων - μικρών 

φορτηγών

Προσόντα:  
•Εμπειρία σε επισκευές αγροτικών 
μηχανημάτων, μικρών φορτηγών, τρακτέρ και 
συναφών μηχανημάτων. 
•Επαγγελματική συνέπεια  και υπευθυνότητα. 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα 
επικοινωνίας. 
•Επιθυμητό επαγγελματικό δίπλωμα 
οδήγησης.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι κάτοικοι περιοχής 
Βοιωτίας και θα εξεταστούν τα βιογραφικά που 
πληρούν τις προϋποθέσεις με συνοδευόμενη 
πρόσφατη φωτογραφία.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: faros@
skywalker.gr.

Aπό εταιρεία παραγωγής Ιατροφαρμακευτικών 
Προϊόντων ζητείται:

Μηχανολόγος Μηχανικός  
(απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι)

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2410 541490 
ή στο e-mail: ixmm@skywalker.gr.

LOGISTICS
Ο αποκλειστικό αντιπρόσωπος της Tommy 
Hilfiger ζητά: 

Βοηθό Αποθηκάριου & 
Τιμολόγησης 

για την αποθήκη στον Ασπρόπυργο 
Αττικής 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Πτυχίο Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στη 
Λογιστική θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
•Διετής εργασιακή εμπειρία στο χώρο της 
μηχανογραφημένης λογιστικής αποθήκης 
•Γνώση προγράμματος τιμολόγησης Atlantis 
θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν. 
•Επιθυμητή γνώση WMS (LVision) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και 
εφαρμογών του Microsoft Office 
•Εργατικότητα 
•Υπευθυνότητα & συνέπεια 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για 
τους άνδρες) 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή και ταξινόμηση εμπορευμάτων  
•Διαχείριση και φόρτωση παραγγελιών 
•Λογιστικές κινήσεις αποθήκης 
•Οργάνωση και έκδοση τιμολογίων και λοιπών 
παραστατικών 
•Διεκπεραίωση εισαγωγών, αποστολών, 
εσωτερικών διακινήσεων και όλων των 
επιμέρους εργασιώνπου προκύπτουν από 
αυτές στο χώρο ευθύνης της αποθήκης. 
•Διασφάλιση σωστής και έγκαιρης διαχείρισης 
των σχετικών παραστατικών και ομαλής 
συνεργασίας με το λογιστήριο. 
•Συντονισμός και άμεση συνεργασία με την 
υπόλοιπη ομάδα της αποθήκης.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί 
μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μέχρι τις έως τις 15/07/2013, 
αναφέροντας τον κωδικό LOG/0713/ASP με 
e-mail στη διεύθυνση: logistics@sarkk.gr ή 
με fax: 211 1764601. Όλα τα βΒιογραφικά 
σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά.

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

Courier (κωδ. Courier)

Περιγραφή θέσης: Ο courier, είναι υπεύθυνος 
για τη διανομή υλικών των πελατών μας βάσει 
των διαδικασιών της εταιρείας. Οι διανομές 
γίνονται εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες 
περιοχές κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των 
πελατών μας.

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Διανομή βάσει των διαδικασιών υλοποίησης.  
•Επίτευξη στόχων διανομής.  
•Αναφορά διανομής.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος μηχανής, απαραίτητα με 
αποθηκευτικό χώρο  
•Άριστη εμφάνιση.   
•Άπταιστα Ελληνικά.  
•25-35 ετών.  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία.  
•Απόφοιτος Λυκείου.  
•Δραστήριος με θετική προσωπικότητα.  
 
Προσφέρονται: 
•Καθημερινή απασχόληση.  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική 

εξειδίκευση.  
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 

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: hr@greenpromotions.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η Επίγνωσις ΕΠΕ  (www.vtripgroup.com/
careers) επιθυμεί να στελεχώσει τις παρακάτω 
θέσεις εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα, 
για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικού 
έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 
στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της 
απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε 
επιχειρήσεις:

Τεχνικός (Τ1061)

Κύρια Καθήκοντα: 
•Η θέση αναφέρεται σε προγραμματιστή, 
ο οποίος θα αναλάβει να υλοποιήσει ένα 
πλήθος από τεχνικές επεκτάσεις για το 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης eFront (www.
efrontlearning.net) 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να συνεργαστεί με 
την υπάρχουσα ομάδα ανάπτυξης του eFront 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, ελέγχου και 
τεκμηρίωσης του προϊόντος. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική 
•Απαραίτητη εμπειρία ανάπτυξης απαιτητικών 
web-εφαρμογών με μεγάλο όγκο δεδομένων   
•Θετική η εμπειρία πάνω σε e-learning 
εργαλεία 
•Καλή γνώση τεχνολογιών web – PHP, 
MYSQL, JQUERY – και MVP τεχνολογιών 
 
Παρέχονται: 
•Εκπαίδευση και Ευκαιρίες Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης 
•Δυνατότητες Εξέλιξης 
•Διετής Σύμβαση Εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο email: 
talent@vtripgroup.com, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης: Τ1061. 
Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. 
«Ανάπτυξη  Ανθρώπινο Δυναμικού» ‐ 
ΕΣΠΑ2007-2013.

Η ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
ζητεί για το τμήμα ηλεκτρονικών συσκευών και 
επισκευών:

Ηλεκτρονικό  
με ευχέρεια στη διάγνωση βλαβών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε κολλήσεις ηλεκτρονικών 
πλακετών με κολλητήρι 
•Ανάγνωση ηλεκτρονικού σχεδίου 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Προαιρετικά προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας

Email για αποστολή βιογραφικών: hr@
semitron.gr. 

Το ξενοδοχείο PRESIDENT της Αθήνας ζητεί 
για την παρακάτω θέση εργασίας:

Ηλεκτρολόγο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάσεων (ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ)  
•Γνώση ηλεκτρικών και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων  
•Κάτοχος αδείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α 
ειδικότητα  
•Πνεύμα ομάδος  
•Ηλικία μέχρι 32 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: 
•2ετής προυπηρεσία σε ανάλογη θέση 
μεγάλου ξενοδοχείου  
•Γνώση Η/Υ, αυτοματισμού, πυρανίχνευσης 

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση e-mail: hr-manager@president.gr, 
Fax: 210 6924900.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Εμπορική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών ζητά:

Υπάλληλο (άνδρα) 
Εργαστηρίου κατασκευής ορθοπεδικών και 

προσθετικών ειδών 

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ φυσιοθεραπείας (επιθυμητή η 
εμπειρία σε αποκαταστάσεις ακρωτηριασμών)  
•Ηλικία  22-27 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Καλή γνώση Αγγλικών ( Lower ή αντίστοιχος 
τίτλος γλωσσομάθειας)  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ ( ECDL 
επιθυμητό)  
•Δίπλωμα Ι.Χ.  
•Επικοινωνιακός, με ομαδικό πνεύμα και με 
έμφαση στη λεπτομέρεια κατά την εκτέλεση 
τεχνικών εργασιών. 
 
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
 
Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά να 
αποστέλλονται στο email: e.chronopoulou@
crcenter.eu.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για την σεζόν του 2013:

Υπάλληλο Συντήρησης 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών  σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο. 
•Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και χειρισμού 
Η/Υ. 
•Θα θεωρηθεί επιπλέων προσόν η 
εξειδικευμένη γνώση ή και πτυχίο κάποιας 
ειδικότητας.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΥΝΤ-13. 
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: staff@maritour.
gr. Fax: +30 22410 22751, ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 
85100 Ρόδος. 

Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία με δραστηριότητα 
πώληση μηχανών καφέ και εξοπλισμό μπαρ, 
ζητά στέλεχος για το τεχνικό τμήμα του 
καταστήματος της Αθήνας ως τεχνίτης. 

Στέλεχος για το Τεχνικό Τμήμα Αθηνών  
(COD.  Α- SERVICE 007)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ανώτερες σπουδές Ηλεκτρολογίας ή 
Μηχανολογίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου 
•Γνώση χειρισμού MS Office 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία 4 ετών 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώσεις ψυκτικού 
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές 
καφέ 
 
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Επισκέψεις σε πελάτες. 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός 
έδρας. 
•Διαχείριση αποθήκης. 
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος 
πωλήσεων σε εξαρτήματα και αξεσουάρ. 
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του.    

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να 
προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
με τον αντίστοιχο κωδικό (Α-Service 007) στο  
e-mail: hr@eurogat.eu ή στο fax: 210 9960415.

Τεχνίτη - Ξυλουργό - Καραβομαραγκό

Ζητεί να προσλάβει κατασκευαστική και 
εμπορική εταιρία στον Ασπρόπυργο. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία περί 
τα 5 χρόνια και ανάλογη προϋπηρεσία ως 
Ξυλουργός – Καραβομαραγκός. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: xylo@
skywalker.gr.

ΕΣΤΙΑΣΗ
PanAsian Cousine Chef 

(Elounda) 
(ref: CA13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ιδιότητα PanAsian Chef 
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη, σε αντίστοιχη θέση, 
σε εστιατόριο Ασιάτικης κουζίνας (Chinese, 
Japanese, Indian, Thai) 
•Γνώση A La Carte Ασιατικής κουζίνας (SUSHI 
MAKI, NIGIRI) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η 
γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί ως 
επιπλέον προσόν 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 
& Υγιεινής Τροφίμων 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com. 

Το εστιατόριο BOTRINIS στο Χαλάνδρι ζητά:
 

Σερβιτόρους -ες Α’ και Β’ 
για πλήρη απασχόληση.

 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμφάνιση  
•Silver Service  
•Τουλάχιστον 3ετής απασχόλησης σε 
παρόμοια θέση  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλωσσας  
•Ηλικία έως 35ετών 
 
Το εστιατόριο προφέρει: 
•Μόνιμη εργασία  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
botrinis.com.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην 
Χαλκιδική,  μέλος της αλυσίδας Aegean Star 
Hotels, επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 
2013:

Μάγειρα Α΄ ή  Β’ 
για Υπεύθυνο Βάρδιας στη Ζεστή Κουζίνα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία  σε αντίστοιχη 
θέση με το βαθμό του Α' ή Β' Mάγειρα, σε 
ξενοδοχεία  4* αστέρων και άνω, καλοκαιρινής 
λειτουργίας.  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη  
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία. 
Τηλ.: 23740 20820, Φαξ: 23740 24707. E-mail: 
melathron@aegeanstar.com.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron στην 
Χαλκιδική, μέλος της αλυσίδας Aegean Star 
Hotels, επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 
2013:

Maitre 
Kεντρικού Εστιατορίου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 

•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείου 4* αστέρων και άνω, καλοκαιρινής 
λειτουργίας.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Έξτρα προσόν γνώση Ρώσικης ή Γερμανικής 
γλώσσας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Άμεση πρόσληψη  
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
•Μισθός ανάλογος προσόντων 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία: 
Τηλ.: 23740 20820, Φαξ: 23740 24750. E-mail: 
melathron@aegeanstar.com.

Sous Chef – Yacht (Greece)

We are looking for a young and energetic Sous 
Chef to work on board an 82meter Yacht based 
in Athens, southern suburbs.

Previous experience in Lebanese cuisine is 
required. 
Excellent command in English language and a 
culinary degree also required. 
Employment period is round year on board the 
yacht with some travel to private residences of 
the owner.

Salary ranges from 2500 to 3500 Euro per 
month on a yearly contract. Should you feel that 
you have the art of cuisine, the team spirit, the 
organizational, Managerial and service skills, 
please submit your resume in English, Word 
format with a current color photograph to with 
subject “Yacht - Lebanese Chef” and your full 
name

It is an advantage if you can add to your resume 
three to five photos of your work. Skype address 
is recommended. We will contact only applicants 
that fit the required profile via email office@
gmsoffice.com reply in order to arrange a date 
and time for a personal interview.

Α’ & Β’ Μάγειρας ζητείται σε εστιατόριο (à 
la carte menu) στην Κέα, με γνώση σε ψάρι, 
κρέας, μαγειρευτά, μεζέδες.

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: stephanosalexandrou@yahoo.com, ή 
επικοινωνία στο τηλέφωνο: 6978907060 . 
Εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ Κέα – Τζιά. Site: www.
magazes.gr.

Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, που ειδικεύεται στο 
χώρο μαζικής εστίασης, ζητά:

Λαντζέρη (άνδρα)

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 6254954 
ή στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ATHENS POSEIDON ζητά:

Banqueting & Sales Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος  Ανώτατης  Τουριστικής  Σχολής  
•Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων  
•Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε ξενοδοχειακό 
τμήμα πωλήσεων (Groups & MICE)  
•Πολύ καλή ικανότητα & εμπειρία διαχείρισης 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
•Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων 
γλωσσών  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας   
 
Αποστολή βιογραφικών: gm@poseidonhotel.
com.gr.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη 
λειτουργία του, προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας 
μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση. 
Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
ανάλογες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2013, 

ζητάμε συνεργάτες για την παρακάτω θέση 
εργασίας:

Υπάλληλο Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούνστο sales@
saintjohn.gr. Τηλ. 6977 439894.

Ξενοδοχείο Castello Village Resort **** 
(Μέλος της αλυσίδας Castello Hotels).

Guest Relations

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
ανάλογη θέση, σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.   
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής.  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής και της 
Αγγλικής γλώσσας.   
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άριστη 
ικανότητα επικοινωνίας για την άμεση 
εξυπηρέτηση των πελατών και την προώθηση 
υπηρεσιών.  
 
Επιθυμητά επιπλέον Προσόντα: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία.  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας.  
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη και απασχόληση έως τέλος 
σαιζόν.  
•Δυνατότητα επέκτασης συνεργασίας.  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης.  
•Διαμονή και Διατροφή.  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.  
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com. 
Συστάσεις απαραίτητες.

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

ΥπάλληλοςΤαξιδιωτικού Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Galileo,Forth Crs 
•Γνώση έκδοσης αεροπορικών και 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών στο 
ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com.  

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη 
λειτουργία του, προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας 
μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση.  
Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
ανάλογες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2013, 
ζητάμε συνεργάτες για την παρακάτω θέση 
εργασίας:

Guest Relations

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν στο e-mail 
sales@saintjohn.gr . Τηλ. 6977 439894.


