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

102 θέσεις εργασίας για 
Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 16-17, 20

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, Λογιστές, 
Οικονομικά Στελέχη  

σελ. 6
Μηχανοργάνωση, 
Προγραμματιστές,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 8
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12-13
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήμες,  
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Τεχνικοί Η/Υ, Μηχανικοί 

σελ. 14
Logistics, Αποθηκάριοι, 
Εστίαση

σελ. 18
Τουρισμός, Αισθητικοί, Μόδα

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

θέσεις εργασίας
2.273



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

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά - Αριστέα Δημητρούση

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

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

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

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

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Τι πρέπει να προσέξει  
ο υποψήφιος των voucher:  
Η διάρκεια της ανεργίας θα πρέπει 
να δηλωθεί με βάση την ημερομηνία 
εκδόσεως της κάρτα ανεργίας και 
όχι βάσει του πραγματικού χρόνου 
ανεργίας του υποψηφίου.

➤  6ο Φεστιβάλ ΛΕΑ στην Αθήνα - 
Είσοδος ελεύθερη. Ημερομηνίες:  
2 έως 14 Ιουνίου 2014

✔  Τι πρέπει να προσέξει  
ο υποψήφιος των voucher:  
Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να 
γίνει με βάση τα δικαιολογητικά που 
κατέχει ο κάθε υποψήφιος στα χέρια 
του και όχι βάσει των πραγματικών 
γνώσεών του. Παράδειγμα: Ο 
υποψήφιος έχει άριστη γνώση ξένης 
γλώσσας (πχ αγγλικά), όμως στα 
χέρια του έχει μόνο την πιστοποίηση 
Lower, σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να δηλώσει «καλή γνώση» 
και όχι άριστη. Ανάλογα θα δηλωθεί 
και η δεύτερη ξένη γλώσσα.

➤  Δωρεάν ημερίδες σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη για 
σπουδές στην Αυστραλία. 
Η AECC, εξουσιοδοτημένη 
αντιπρόσωπος των περισσοτέρων 
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της Αυστραλίας, στο 
πλαίσιο της προσπάθειάς της 
να ενημερώσει τους εκάστοτε 
ενδιαφερόμενους για τις σπουδές 
στην Αυστραλία, πρόκειται να 
υλοποιήσει σε συνεργασία με 
εκπροσώπους από 8 Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Αυστραλίας, δωρεάν 
ημερίδες ενημέρωσης. Δευτέρα 2 
Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 στο 
NJV PLAZA Hotel στην Αθήνα 
και τη Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 
στο Electra Palace Hotel στην 
Θεσσαλονίκη.

✔  Τι πρέπει να προσέξει  
ο υποψήφιος των voucher:  
Η χρονική στιγμή που θα υποβληθεί 
η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει  
να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στην ημερομηνία ενάρξεως  
της υποβολής. Μεταξύ υποψηφίων 
που έχουν ισοβαθμήσει θα 
προηγηθούν οι υποψήφιοι που έχουν 
υποβάλει νωρίτερα την αίτησή τους.

➤  The Meet Market - Μια 
διήμερη γιορτή καινοτομίας και 
πρωτοπορίας. Μία αγορά από 
τοπικά προϊόντα, φρέσκιες ιδέες, 
φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. 
Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από 
χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων 
σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα 
τέχνης, βιολογικά προϊόντα, 
είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, 
συλλεκτικά vintage & retro 
προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά 
παιχνίδια, δώρα, DJ sets και 
θετική ενέργεια. Ημερομηνία: 
07/06/2014 - 08/06/2014. 
Ελεύθερη Είσοδος. Τεχνόπολις 
Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100, 
Γκάζι.

Personal Branding… στη συνέντευξη
για δουλειά!

Τι είναι το hashtag και πώς αυτό μπορεί  
να μας βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας;

Το πιστεύουμε ή όχι, συμφωνούμε ή 
όχι, η αρχική εντύπωση που δίνουμε 
σε κάποιον παίζει σίγουρα πολύ μεγάλο 
ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης του για 
εμάς. Ακολουθούν κάποια tips τα οποία 
πρέπει να έχετε υπόψη, στην επόμενη 
συνέντευξή σας...
Η εξωτερική μας εικόνα-εμφάνιση 
λοιπόν…
1. Ντυνόμαστε ανάλογα με την ηλικία μας.

2. Ντυνόμαστε ανάλογα με το ύφος της εταιρείας ή της θέσης που επιθυμούμε 
να εργαστούμε.
3. Αποφεύγουμε τις υπερβολές (πολύ έντονα χρώματα, περίεργα ρούχα... εκτός 
εάν το «σηκώνει» η θέση).
4. Αποφεύγουμε το προκλητικό ντύσιμο.
5. Αποφεύγουμε τα έντονα αρώματα.
6. Φροντίζουμε να νιώθουμε άνετα μέσα σε ό,τι επιλέξουμε.
7. Το να είμαστε φορτωμένοι με πράγματα (γυαλιά, φακέλους, τσάντα κ.ά) δε βοηθά!
Η έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού δείχνει συνέπεια και εκτιμάται... εάν φτάσουμε 
και 10 λεπτά νωρίτερα, ακόμα καλύτερα.
Φροντίζουμε να γνωρίζουμε το όνομα του διεξάγοντα την συνέντευξη και αποφεύγουμε 
τις διαχύσεις και τον ενικό. Προτιμάμε μια μέτριας δύναμης χειραψία.
Εάν επιλέξουμε να έχουμε και εκτυπωμένο το βιογραφικό μας, φροντίζουμε να 
είναι ενημερωμένο, ευανάγνωστο και προσπαθούμε να επιλέξουμε τα βασικότερα 
σημεία του, τα οποία με άνεση να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μια μίνι 
παρουσίαση.
Προσπαθούμε να δείχνουμε όσο το δυνατό χαλαροί, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
και για να το καταφέρουμε, προσέχουμε την ένταση της φωνής μας, διατηρούμε 
οπτική επαφή και δεν καθόμαστε σε περίεργες στάσεις (π.χ. με σταυρωμένα τα 
χέρια στο στήθος).
Ρωτάμε πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντά μας και προσπαθούμε να 
αποσπάσουμε πληροφορίες πιο ευαίσθητες (π.χ. μισθός) με διπλωματικό τρόπο.
Δεν εκνευρίζουμε ούτε προκαλούμε το συνομιλητή μας.
Φεύγοντας ευχαριστούμε πάντα για το χρόνο που μας διατέθηκε και ξαναχαιρετάμε 
τον άνθρωπο, που μας έκανε την συνέντευξη. Συνηθίζεται να στέλνουμε και ένα 
ευχαριστήριο email, μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, στο οποίο μπορούμε 
και να συνοψίσουμε και όσα συμπερασματικά ανανεώνουν το ενδιαφέρον μας 
για τη θέση.

Υπεύθυνη γραφείου τύπου Skywalker.gr, Ευσταθία Χρυσοβέργη.

Στο παρόν άρθρο κάνουμε αναφορά στο 
λεγόμενο “hashtag” και πώς αυτό μπορεί να 
μας βοηθήσει στην επαγγελματική μας πορεία. 
Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
στα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
hashtags είναι το Facebook, το Twitter και το 
Google+. Το Twitter μάλιστα ήταν το πρώτο 
μέσο στο οποίο έκαναν την εμφάνισή τους 
οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι. Ας αρχίσουμε 
όμως εξηγώντας τι εννοούμε όταν λέμε 
“hashtags”. Για να δημιουργήσουμε ένα 
hashtag αρκεί να βάλουμε το σημείο “#” 
μπροστά από μια λέξη. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα αναρτήσεων κάτω από το ίδιο θέμα. Ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί πολύ εύκολα να βρει τι έχει γραφτεί για ένα συγκεκριμένο 
θέμα απλά πληκτρολογώντας τον επιθυμητό όρο στο πεδίο αναζήτησης.
Ένα από τα πιο γνωστά hashtag που δημιουργήθηκε για την ελληνική αγορά 
εργασίας και που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στο Twitter, αλλά και στα 
υπόλοιπα social media, είναι το: #aggeliesergasias. Η ιδέα ανήκει Δημήτρη 
(dimitrischrid) και η λογική πίσω από το συγκεκριμένο hashtag είναι ότι άτομα, 
που θέλουν να βοηθήσουν το ένα το άλλο δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας που 
είδαν οπουδήποτε, ακόμα και σε μια βιτρίνα ενός μαγαζιού και έτσι η ενημέρωση 
εξαπλώνεται. Το συγκεκριμένο hashtag μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από 
άτομα που αναζητούν όσο και από άτομα που προσφέρουν εργασία.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως πλέον πολλές εταιρίες επιλέγουν 
εξειδικευμένα hashtags για να επικοινωνήσουν με το κοινό τους σε καθημερινή 
βάση. Επίσης, κατά τη διάρκεια ενός event οι εταιρίες προτρέπουν τους επισκέπτες 
να δημοσιεύουν τις αναρτήσεις τους με ένα συγκεκριμένο hashtag που έχει 
δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο οι απορίες και 
τα σχόλια του κοινού γνωστοποιούνται σε “real time” αλλά και το ακροατήριο 
επικοινωνεί πιο εύκολα μεταξύ του.
Τα hashtags που σαν Skywalker.gr, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε είναι 
τα εξής: #skywalkergr, #skywalkergrEvents, #skywalker, #skywalkerfree-
press, #kanonikesdouleies, #rejoingr, #skywalkerEducation, #gateEdugr για 
να ενημερώνεστε για τα νέα και τις εκδηλώσεις μας.
Σας περιμένουμε λοιπόν στις σελίδες μας. Αναζητήστε μας είτε μέσα από τα 
παραπάνω hashtags είτε μέσα από τα εικονίδια των social media που θα βρείτε 
στο site μας.

Αθανασία Τσουκαλά, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Συναισθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;  
Αποδέξου τα! Να οι τρόποι να τα διαχειριστείς
Το σίγουρο είναι πώς αν μάθεις να τα αναγνωρίζεις θα είσαι έτοιμος και έτοιμη να 
βρεις λύση άμεσα. Εδώ είναι 3 από τα πιο συνηθισμένα..
Πρώτο και βασικότερο: το άγχος/στρες/φόβος των εξετάσεων.
Αρχίζει συνήθως από το προηγούμενο βράδυ. Στέκεσαι ξαπλωμένος/η στο κρεβάτι και 
σκέφτεσαι πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν, ξεκινώντας από το “θα τα ξεχάσω 
όλα” καταλήγοντας στο “θα είναι υπερβολικά δύσκολα”. Σύνηθες και απλό.
Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα στο οποίο προκαταβάλουμε τον εαυτό μας, όταν βρεθούμε 
σε καταστάσεις που απειλούν τη ζωή μας. Δίδαξε στον εαυτό σου το εξής απλό: “Οι 
εξετάσεις ξεκάθαρα ΔΕΝ με απειλούν για κάποιο λόγο. Σπουδαία πράγματα θα συμβούν 
και μετά από αυτές. Είναι η ευκαιρία να αποτυπώσω τις γνώσεις μου στο χαρτί.”. Είναι 
ακριβώς όπως αντιμετωπίζεις μια βόλτα με το πιο επικίνδυνο τρενάκι στο Λούνα Παρκ. 
Αν θέλεις να απολαύσεις τη βόλτα, πείθεις τον εαυτό σου πως τίποτα κακό δεν θα 
συμβεί και βλέπεις την αδρεναλίνη “φιλικά”. Αν μπεις, όμως, στο τρενάκι φοβισμένος/η 
δεν θα περάσεις καλά και σίγουρα δεν θα “αποκομίσεις” τίποτα από όλη τη διαδρομή!
Δεύτερο και επίσης συνηθισμένο: “Λίγο πριν πάρω τα θέματα, νιώθω ότι δεν ξέρω τίποτα!”
Χωρίς πανικό αξιολόγησε το παρακάτω: έστω ότι παίζεις ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
γνώσεων και η αντίπαλη ομάδα δεν σου έχει διαβάσει ακόμα την ερώτηση. Εκείνη τη 
στιγμή: ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Μα προφανώς, όχι. Περίμενε να πάρεις τα θέματα 
στα χέρια σου. Τότε και μόνο, θα είσαι σε θέση να ξέρεις αν γνωρίζεις την απάντηση. 
Πρόσεχε! Μην πανικοβληθείς αν δεν μπορείς να θυμηθείς κάτι αμέσως. Κάνε ένα 
break και επέστρεψε στην ερώτηση αργότερα, το να πιέζεις το μυαλό σου δεν ωφελεί 
σε τίποτα. Εάν έχεις διαβάσει σωστά, είναι όλα αποθηκευμένα στην τράπεζα του μυαλού 
σου και θα κάνεις μία ασφαλή ανάληψη αν ηρεμήσεις και θυμηθείς το πιν!
Τρίτο και τελευταίο! Η μετάβαση από μάθημα σε μάθημα και οι “κακοί” συνυποψήφιοι.
Αυτό που πρέπει να έχεις συνέχεια στο νου σου είναι ότι δεν διαγωνίζεσαι με το άριστα 
αλλά με τους υπόλοιπους υποψήφιους ανά την Ελλάδα. Αν, λοιπόν, μετά το τέλος της 
εξέτασης ενός μαθήματος δεν τα πηγές όπως περίμενες, αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκαν 
οι εξετάσεις. Ο βαθμός σου δεν είναι καλύτερος όσο πλησιάζει το 20 αλλά συγκριτικά 
καλός σε σχέση με το πως έγραψαν οι υπόλοιποι συνυποψήφιοί σου! Το αποτέλεσμα 
είναι συνολικό. Άρα, μείνε θετικός/ή μέχρι το τέλος.
Απομόνωσε σχόλια των υπολοίπων πριν την εξέταση. Μπορεί να ακούσεις: “θα είναι 
τρομερά δύσκολα, δεν θα γράψει κανείς μας”: κάποιοι εξωτερικεύουν το φόβο τους 
έτσι. Δεν χρειάζεται να πάρεις μέρος σε αυτό. Ή να ακούσεις: “ξέρω τι θα πέσει. Μας 
έκαναν SOS ασκήσεις χθες στο φροντιστήριο.” Να ξέρεις πως το μεγαλύτερο SOS 
αυτών των εξετάσεων είναι “ότι δεν υπάρχουν SOS”. Οι προβλέψεις καθηγητών για 
τα θέματα μοιάζει με τζόγο για μόρια/λεφτά πάνω στο Προπτυχιακό ΣΟΥ. Μην κάνεις 
εκπτώσεις στις διαδικασία. Δεν παλεύεις 9 μήνες για να νικήσεις εύκολα. Δεν χρειάζεσαι 
κανέναν άλλον, πέρα από τον εαυτό σου.
Να τον έχεις σε εκτίμηση και τότε μπορεί να σε εκπλήξει με αυτά που θα καταφέρει!
Go progress!

Βάσια Γιαννακοπούλου - Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Επιστημονική Συνεργάτης  
της Career In Progress (www.careerinprogress.gr)

Νέο πρόγραμμα Voucher, για νέους 
ανέργους από 18 έως 29 ετών
Το Μάιο του 2013, ανακοινώθηκε από την ιστοσελίδα του www.voucher.gov.gr 
το πρώτο γενικό voucher για 30.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών. Το 
πρόγραμμα υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Πάνω από 50.000 νέοι άνεργοι 
έως τώρα έχουν ενταχθεί στα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης μέσω 
των προγραμμάτων voucher και αρκετοί από αυτούς κατέχουν πια και θέσεις 
εργασίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει την 
είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και να δώσει την ευκαιρία για επαγγελματική 
εμπειρία και σταδιοδρομία.
Άμεσα αναμένουμε να ανακοινωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του www.voucher.
gov.gr, το νέο voucher του 2014, για 75.000 ανέργους από 18 έως 29 ετών.
Οι δικαιούχοι της επιταγής (voucher) θα έχουν:
Οικονομική Ενίσχυση: 2.700 € για απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ και 2.400 € για απόφοιτους 
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κατάρτιση 80 ωρών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη θέση εργασίας
Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία έως πέντε (5) μηνών, που αντιστοιχούν 
σε 500 ώρες απασχόλησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε 
σύμβαση εργασίας,
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και την επίσημη πρόσκληση που 
αναμένεται, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr Σε όλα τα 
πιστοποιημένα Κέντα Επαγγελματικής Κατάρτισης (κατάλογος των ΚΕΚ στην ιστοσελίδα 
του ΕΟΠΠΕΠ: http://www.ekepis.gr/index.php/el/search-for/learning-institutions/
kek) ή στο www.point0.gr, το πρώτο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης 
προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης του www.skywalker.
gr, το οποίο σας παρέχει εκτός από πληροφορίες και τη δυνατότητα 
αναζήτησης Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και εταιρίας 
πρακτικής άσκησης.

 Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Προγραμμάτων 
Επιχειρηματικότητας, Skywalker.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εμπορική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδικών ειδών 
ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και εφαρμογών Ms office 
(Word, Excel, Powerpoint) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ανεπτυγμένη ικανότητα 
επικοινωνίας 
•Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ικανότητα 
τήρησης διαδικασιών  
Πρόσθετα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
Περιγραφή θέσης: 
•Έκδοση και παρακολούθηση λογιστικών εγγράφων 
•Παρακολούθηση πληρωμών και εισπράξεων 
•Διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών 
•Εξυπηρέτηση πελατών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό 
•Δυνατότητα εξέλιξης στην εταιρία 
•Φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: info@crcenter.eu

Ideal Standard Greece, subsidiary company of Ideal Standard 
International, a leading provider of innovative, design-driven 
bathroom solutions, is an independent and privately-owned 
company headquartered in Brussels, Belgium. The company 
operates across Europe, Middle East and Africa (EMEA)  Focused 
100% on bathroom solutions; Ideal Standard International 
offers customers state-of-the-art products. The company’s 
vision is to bring the digital age into the bathroom creating 
a life space for pleasure and relaxation.

Ideal Standard Greece is currently seeking for  
a dynamic professional to cover the position of:

Customer Service Administrator 
(code: CS 0514)

He/she reports to customer service manager and an important 
prerequisite is an experience in export sales department.

Job specifications: 
•Bachelor degree 
•Fluent in spoken and written English and Greek 
•Very good knowledge of MS office and Internet 
•SAP knowledge will be considered an asset 
•3-4 years experience 
•Strong understanding of customer and market dynamics 
and requirements 
•Team player, confident, outgoing, and well presented 
•Result oriented 
•Fulfilled military obligations  
Offered: 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment  
Please, send your cv by e-mail at:  
kbougesi@idealstandard.com mentoring the reference code.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματεία Τμήματος Έργων

Η εταιρεία Cubitech στην Καλλιθέα, που δραστηριοποιείται 
στον χώρο των συστημάτων ασφαλείας, αναζητά Γραμματεία 
για το Τμήμα Υλοποίησης Έργων, με σκοπό την υποστήριξη 
και οργάνωση του τμήματος.

Αντικείμενο εργασίας 
•Υποστήριξη του τμήματος / επικοινωνία με πελάτες / 
οργανωτική υποστήριξη 
•Ενημέρωση & παρακολούθηση CRM 
•Εύρεση και διαχείριση target group πωλήσεων 
•Δημιουργία και αποστολή προσφορών /  
τεχνικών αναφορών 
•Τήρηση διαδικασιών υλοποίησης έργων 
•Προετοιμασία τιμολόγησης 
•Τήρηση διαδικασιών ISO  
Προφίλ υποψηφίου 
Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής στα οικονομικά  
ή λογιστικά ή marketing ή μηχανολόγος 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
(εμπειρία στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας  
θα θεωρηθεί προσόν) 
Άριστη διαχείριση ελληνικού - αγγλικού λόγου  
(γραπτά/προφορικά) 
Γνώση προγράμματος Entersoft 
Άριστη γνώση Windows/MS-Office, PowerPoint, Internet 
Γνώση Autocad ή σχεδιαστικών προγραμμάτων θα θεω-
ρηθεί προσόν 
Δυναμικός, ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας 
Συνέπεια - υπευθυνότητα - εργατικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: cvgramateia@
gmail.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει:

Κοπέλα για Γραμματειακή Υποστήριξη 
 στα Θαλάσσια Σπορ

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο γυμνάστριας από ιδιωτική ή δημόσια σχολή. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές & δυνατότητα συνεργασίας 
καθόλη τη διάρκεια του έτους

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

Γραμματέας Διευθυντικού Στελέχους /  
Marketing Assistant

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

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

Η εταιρεία KeyNet αναζητά 3 άτομα για τη στελέχωση των 
παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης  
& Τηλεφωνικού Κέντρου 

(Δεσποινίδες ή Κυρίες άνω των 28 ετών)

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Υποδοχή πελατών 
•Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/ η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  
Παροχές εταιρίας 
•Μισθό ασφάλιση bonus 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Άμεση πρόσβαση μετρό Ελληνικό.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: keynet.office@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να προσλάβει:

Λογιστή 
 (Code: ACC4) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 7ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών   
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Η MIKOS Α.Ε., είναι Ελληνική εταιρεία κουρτινών, υφασμάτων 
επιπλώσεων, ταπετσαριών τοίχου, επίπλων, αντικειμέ-
νων. Έχοντας ιδρυθεί το 1970, διαγράφουμε πλέον ηγετική 
πορεία στον χώρο της εσωτερικής διακόσμησης, ακολου-
θώντας έντονα διαφοροποιημένη στρατηγική. Επιθυμούμε 
να επανδρώσουμε την ακόλουθη θέση:

Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου 
(κωδ. Θέσης: ΛΟΓ - 05.14)

Καθήκοντα ρόλου: 
•Να φροντίζει για την εμπρόθεσμη και σωστή  
ενημέρωση του λογιστικού συστήματος 
•Να παρακολουθεί το φορολογικό ημερολόγιο 
•Να συνεργάζεται με τον οικονομικό συνεργάτη  
της επιχειρήσεως 
•Να διαχειρίζεται την μισθοδοσία της επιχείρησης 
•Να διαμορφώνει αναφορές προς την διοίκηση
Απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις & συμπεριφορές: 
•Κάτοχος πτυχίου οικονομικής, λογιστικής σχολής 
•6-8 χρόνια συνεχή προϋπηρεσία σε λογιστήριο 
•Καλή γνώση της κείμενης φορολογικής, εργατικής  
και λογιστικής νομοθεσίας και ρυθμίσεων 
•Πολύ καλή γνώση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας και εισαγωγών 
•Ηλικία 30 - 42 ετών 
•Εξαιρετική γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Τιμιότητα και εμπιστοσύνη 
•Διάθεση για μάθηση και ανάπτυξη 

•Συνέπεια στα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες υποψηφίους)  
Εξέλιξη: 
•Δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης.  
Αποστολή βιογραφικών (με τον κωδικό της θέσης)  
στο e-mail: cv2@skywalker.gr, website: www.mikos.gr

Ανώνυμη τεχνική εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητάει:

Υπάλληλο Λογιστηρίου  
για το Τμήμα της Αποθήκης 

•Καθήκοντα της θέσης είναι η παρακολούθηση αποθήκης, 
αναλώσεις παραγωγής, έκδοση δελτίων αποστολής. 

•Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Γνώση 
χειρισμού ERP ENTERSOFT επιθυμητή.

E-mail: hr@decon.gr. Τηλ επικοινωνίας: 210 4617551.

Ο πελάτης μας είναι εταιρία διανομής προϊόντων FMCG. Στα 
πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλη 
υποψήφια με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης στην 
Ανατ. Θεσσαλονίκη:

Έμπειρη Λογίστρια 
(κωδ. ACC-14)

Το έργο: Κάλυψη όλων των λογιστικών και χρηματοοικο-
νομικών ενεργειών και υποχρεώσεων της ΑΕ.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε όλο το φάσμα  
λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας 
•Πολύ καλή γνώση γενικής λογιστικής και συνεχής  
ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα λογιστικά,  
φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικής νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-Excel, 
Word) και συστημάτων ERP, κατά προτίμηση του Navision. 
•Γνώση αγγλικών 
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινωνία  
και συνεργασία. 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας χωρίς  
χρονικές δεσμεύσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των 
κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή 
στο fax 2310-517.494
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και  
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Βοηθός Λογιστηρίου 
για το Κατάστημα Θεσσαλονίκης 

(Cod. TH - ACCOUNT 010)

Περιγραφή: Βοηθός λογιστηρίου ζητείται από την 
EUROGAT A.Ε. στο κατάστημα της, στη Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση της νομοθεσίας φορολογικών, εργατικών,  
ασφαλιστικών και λογιστικών θεμάτων 
•Πολύ καλή γνώση λογιστικών εγγραφών Γ΄κατηγορίας 
βιβλίων. 
•Γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, μητρώο παγίων 
•Πολύ καλό χειρισμό εφαρμογών MS Office 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία 
•Πτυχίο Αγγλικών proficiency 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση λογισμικού ERP Microsoft Navision 
•Γνώση λογισμικού μισθοδοσίας business Epsilon-net  
Αρμοδιότητες: 
•Καταχωρήσεις εξόδων - δαπανών, εκδόσεις τιμολογίων 
και παραστατικών καθώς και λοιπών εργασιών, εποπτεία 
αυτών 
•Παρακολούθηση λογιστικών, ασφαλιστικών και λοιπών 
φορολογικών υποχρεώσεων 
•Οικονομική διαχείριση πελατών, προμηθευτών 
•Λογιστική παρακολούθηση αποθήκης 
•Εποπτεία οικονομικού έλεγχου ενδοομιλικής εταιρείας. 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού  
(τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση των εξαγωγών). 
•Αρχειοθέτηση 
•Εξωτερικές εργασίες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο κωδικό 
(Th-Account 010) στο e-mail: hr@eurogat.eu ή στο fax: 
2310-819639.

Η επιχείρηση DiL A.E., εισαγωγική εταιρία με πολυετή παρουσία 
στο χώρο της ένδυσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Ο ρόλος: Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση 
και τον συντονισμό της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του 
Λογιστηρίου, την σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση 
της ταμειακής ροής της εταιρίας, την κατάρτιση, ανάλυση και 
έλεγχο μηνιαίων αποτελεσμάτων, οικονομικών αναφορών, 

και προϋπολογισμού των εταιριών του ομίλου, τον εποπτικό 
έλεγχο της μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και ERP) 
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε ανάλογη θέση και κατά προτίμηση 
σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών 
σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής  
εξέλιξης

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με κωδικό ACC14, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: hr@dil.gr, (υπόψη: δ/νσης ανθρωπίνου δυναμικού).

Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού 
στη ΒΙ.ΠΕ.Θ ζητεί:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα. 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιογραφικό.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε λογιστήριο ανώνυμης εταιρείας. 
•Γνώση χειρισμού του E.R.P. ENTERPRISE της Singular 
Logic.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
TMS Auditors S.A. is an independent firm established in 
Greece, providing a broad range of audit & assurance, tax, 
business advisory and accounting services.

TMS Auditors S.A. in April 2013 joined the global network 
“IAPA International”, the 9th largest International Organization 
of independent accounting and auditing firms worldwide. 
It was founded in 1979 and comprises 220 member-firms, 
with offices in 60 countries and an annual turnover of $ 1 
billion approx.

TMS Auditors S.A. human capital currently consists of 
approximately 25 professionals, with knowledge and expertise 
in fields relevant to audit & assurance, such as those of 
accounting, taxation and corporate consulting.

We are currently seeking ambitious team players with 
exceptional analytical skills and a well-rounded personality 
to join our dynamic audit team at associate level.

This is a challenging and rewarding business environment 
where very real prospects exist for bright, enthusiastic 
individuals who have the drive and commitment to make 
a difference.

About the role: 
•As an audit associate, you will be a valuable resource in 
our Audit department, focusing on the following: 
•Be involved in conducting audit engagements of both 
local and international clients. 
•Perform audit procedures in accordance with 
International Standards on Auditing. 
•Keep the senior auditor updated on any issues arising 
from the assignment. 
•Rapidly develop team management responsibilities.  
The successful candidates should have: 
•A university degree in accounting, business 
administration, finance or other relevant areas. 
•A postgraduate degree in relevant area will be 
considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or ΙΕΣΟΕΛ) 
will be highly regarded (partially or fully completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience is 
required. 
•Excellent analytical and problem-solving skills, strong 
attention to detail and ability to meet deadlines. 
•Strong oral and written Greek & English language 
communication skills. Prerequisite level of English 
language qualification: Proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men candidates.
Our company provides a competitive remuneration package, 
continuous learning and development opportunities, excellent 
career prospects and pleasant working conditions within 
a dynamic environment. The learning takes place through 
interaction on the job with colleagues and clients and study 
for professional qualifications.
Interested candidates should send their curriculum vitae 
at info@tms-auditors.gr

Πελάτης μας είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρεί-
ες στο χώρο του τροφίμου, η οποία τα τελευταία 60 χρόνια 
προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα 
για την καθημερινή τους διατροφή. 

www.voluntaryaction.gr
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συνέχεια στη σελ. 8

Η εταιρεία επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, 
και συγκεκριμένα στην οικονομική διεύθυνση, ένα έμπειρο 
και ικανό στέλεχος για τη θέση του:

Credit Controller (CC/0514) 

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει την ευθύνη να εφαρμόζει 
την πιστωτική πολιτική της εταιρείας βάσει των εμπορικών 
συμφωνιών και πιο συγκεκριμένα:

•Διαχείριση πλαφόν πελατών και έγκριση παραγγελιών  
•Διαχείριση παροχών των πελατών και παρακολούθηση 
των εμπορικών συμφωνιών 

Επίσης, θα αναλάβει την ευθύνη σχετικά με τις συμφωνίες 
υπολοίπων πελατών και τη διαχείριση είσπραξης ανοιχτών 
υπολοίπων, καθώς και την προετοιμασία/επεξεργασία 
σχετικών αναφορών προς την Οικονομική και Εμπορική 
Διεύθυνση. Πιο αναλυτικά: 

•Έλεγχος καρτελών για συμφωνία υπολοίπων πελατών 
•Προγραμματισμός εισπράξεων  
•Ενημέρωση της οικονομικής και εμπορικής διεύθυνσης 
σχετικά με τα υπόλοιπα πελατών  

Τέλος, θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και παρακο-
λούθηση νομικών υποθέσεων πελατών σε συνεργασία με 
το νομικό τμήμα της εταιρείας. 

Λόγω της σπουδαιότητας του ρόλου για την ορθή λειτουργία της 
εταιρείας, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται 
από ανεπτυγμένη ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών αρμοδι-
οτήτων και αποτελεσματικής οργάνωσης και διαχείρισης του 
χρόνου του, παράλληλα με το να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, 
να μπορεί να αναπτύσσει άριστες διαπροσωπικές σχέσεις 
και να έχει εξαιρετική γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
Όσον αφορά στα τυπικά του προσόντα, είναι απαραίτητο 
να διαθέτει: 

•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά  
στον εμπορικό κλάδο - λιανεμπόριο 
•Ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών σε Λογιστική ή Οικονομικά 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP

Ο πελάτης μας παρέχει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και πα-
ροχών, ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
και συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.    

Αν έχετε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη συγκε-
κριμένη θέση και στόχος σας είναι να σταδιοδρομήσετε σε 
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του τροφίμου, 
μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, με συνο-
δευτική επιστολή και την ένδειξη του κωδικού CC/0514 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω του link: http://pfb.applymycv.
gr/form.asp, ώστε να γίνει άμεση επεξεργασία των προσω-
πικών στοιχείων.  

Η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ξεκινήσει! Για όλα τα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Follow us to Linkedin, 
Twitter, Facebook, so as to be immediately informed 
about our latest news and ads!

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
@ MLS we are looking for those who will make the 
difference.  
• Αν είσαι fan της τεχνολογίας... 
•Αν έχεις πάντα μαζί σου το αγαπημένο σου gadget... 
•Αν πιστεύεις ότι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική 
εταιρεία τεχνολογίας είναι το ιδανικό περιβάλλον για 
εσένα...  
Στείλε μας μια επιστολή maximum 100 λέξεις  
εξηγώντας μας, γιατί εσύ θα κάνεις τη διαφορά!  
Η θέση για την οποία μπορείς να κάνεις αίτηση έχει τίτλο:

Service Technician  
(TECH01)

Περιμένουμε οι άνθρωποί μας να: 
• Έχουν πελατοκεντρική αντίληψη και να απολαμβάνουν 
την επικοινωνία 
• Έχουν πάντα θετική διάθεση και ένα λαμπερό χαμόγελο! 
• Δουλεύουν αποτελεσματικά 
• Μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς μας 
• Προσθέτουν καθημερινά αξία στην ομάδα 
• Έχουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
• Γνωρίζουν να χειρίζονται με άνεση MS Office & Internet 
applications 
• Υποστηρίζουν τους πελάτες μας σε πρώτο επίπεδο  
• Έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε 
επισκευή hardware (screen, touch panel, home button, κ.ά.)

Αν βρήκες ενδιαφέροντα τα όσα διάβασες για τη συγκεκριμένη 
θέση, μπορείς να στείλεις ένα σύντομο βιογραφικό σημεί-
ωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως συμπεριλαμβάνοντας 
στο συνοδευτικό κείμενό σου, τον κωδικό TECH01 στο e-
mail: hr@mls.gr

Μηχανικός ΙΤ Security

Σκοπός εργασίας: Σκοπός της θέσης είναι η παροχή υπηρε-
σιών (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, τεχνική υποστήριξη, 
εκπαίδευση κλπ.) σε λύσεις IT security.

Βασικές δραστηριότητες & υπευθυνότητες: 
•Τεχνικός σχεδιασμός λύσεων IT security 
•Παροχή υπηρεσιών για λύσεις IT security που υπο-
στηρίζει η εταιρία μας (Antivirus, Antispam, Firewall, 
IPS, Vulnerability Scanning, Strong Authentication, 
Encryption, Network availability, URL filtering κλπ) 
•Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 
ολοκλήρωσης και υποστήριξης (τηλεφωνικής, μέσω 
e-mail, με απομακρυσμένη σύνδεση ή και on-site)  
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρίας για  
συγκεκριμένα SLAs (Service Level Agreements) 

•Escalation τεχνικών περιστατικών υποστήριξης και  
σύνθετων τεχνικών θεμάτων στον κατασκευαστή  
(συνήθως εταιρία του εξωτερικού) 
•Project management σε έργα που αναλαμβάνει  
Στοιχεία αξιολόγησης: 
•Αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ακρίβεια  
στην ολοκλήρωση έργων και τα τεχνικά περιστατικά  
υποστήριξης που αναλαμβάνει 
•Ακρίβεια και υπευθυνότητα στην επικοινωνία  
με τους οίκους του εξωτερικού-προμηθευτές 
•Ζήλος, διάθεση και προθυμία, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση 
που αφορά τις λύσεις και διαδικασίες της εταιρίας.  
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην διάθεση για εξέλιξη. 
•Σωστή διαχείριση για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων/
τεχνικών θεμάτων των πελατών (ευγένεια, προθυμία, 
άμεση εξυπηρέτηση κλπ)  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
nikoletta.kastorini@itwayvad.com

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

Web Developer  
(Ref #DEV) - για μόνιμη συνεργασία

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

Athens Technology Center SA is looking for candidates 
for the position of:

Java Developer 
(code: Java_De13)

Responsibilities 
•Develop new features and functionality for high 
transaction, large scale betting websites. 
•Participate in design and code reviews. 
•Identify and address performance bottlenecks  
in the software. 
•Designing solutions that are modular, scalable  
and portable 
•Working with customers to extract requirements  
and agree the designs. 
•Deputies in team management or product management 
roles.  
The candidate must have 
•A bachelor’s degree (1st or 2:1) in a traditional science 
subject, ideally computer science, engineering, or 
information systems from a well regarded university. 
•Excellent communication skills, both written and spoken. 
•Demonstrable talent coding in Java, J2EE 
•Exprerience in development using Apache Lucene and Solr 
•Experience developing on Unix/Linux 
•Database design experience (any vendor) 
•Basic understanding of TCP/IP network fundamentals 
•Experience using version control systems (Subversion, 
CVS, etc.) 
•Experience and all stages of software lifecycle, 
especially requirements capture and analysis 
•3+ years of experience building web applications  
The ideal candidate would also have 
•Web technologies and internet protocols (XML, HTTP, 
TCP/IP) 
•Scripting skills: Bash, Perl, Python, JavaScript 
•Agile development experience 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and CSS

Interested candidates should send their CVs in English 
(quoting the reference) to: Athens Technology Center 
10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, Greece, human 
resource department, e-mail: hr@atc.gr, phone: 210 6874300, 
fax: 210 6855564.

H ACTION LINE ζητά:

Java EE Developer - Αθήνα 
Ref: ACT_JA_0514

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις διαχείρισης και προγραμματισμού  
(portlet development) Liferay Portal 
•Γνώσεις βάσεων δεδομένων (MySQL) 
•Γνώσεις Application Servers (Tomcat, JBoss) 
•Γνώσεις Client - Side τεχνολογιών (HTML5, CSS3,  
Javascript / jQuery, Ajax)  
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
jobs@actionline.gr

H Andromeda Systems ΑΕ αναζητά για λογαριασμό πελάτη 
της, με αντικείμενο την παραγωγή και μεταπώληση ολοκλη-

ρωμένων λύσεων πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Software Developers  
JAVA & .ΝΕΤ Εφαρμογών

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, 
συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA & .ΝΕΤ εφαρμογών.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές  
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA και PHP 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση SQL (ORACLE SOA 10g /11g Suite & Oracle 
BI Suite) 
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis & Design patterns   
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών 
Java και PHP 
•Εμπειρία 1 έτους στην ανάπτυξη εφαρμογών C# και  
Aspx .net 
•Εμπειρία σε SQL Server, MySQL και SQLite 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς 
τους (portfolio) στο e-mail: hr@andromeda-systems.gr με 
κωδικό: DevThess2014.

Μηχανικοί Λογισμικού

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

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμικού, κατό-
χους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος στις φυσικές 
επιστήμες ή την πληροφορική. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
είναι στη Γερμανία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων σε Java, 
C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή η καλή 
γνώση Γερμανικών  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση: career@nikitec.gr

Μηχανικός Πληροφορικής

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 
και web εφαρμογών.

Περιγραφή θέσεως: 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση απαιτήσεων νέων 
εγκαταστάσεων 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες 
•Σύνταξη προσφορών πελατών 
•Τιμολόγηση πελατών  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Βασικές γνώσεις ERP συστημάτων,  
(εμπορικής διαχείρισης, λογιστικής,) 
•Γνώσεις συστημάτων MySQL, mySQL Scripts / PHP / 
CSS / HTML 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής 
καθώς και γνώσεις Λογιστικής. 
•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης εται-
ρειών 
•Γνώση Windows, Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής 
συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και πολ-
λαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφά-
σεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Adobe Flash Action Script 3 / Air 
•HTML 5 
•Γνώσεις και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web εφαρ-
μογών 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου ή μηχανής 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

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

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

Ζητείται προγραμματιστής πλήρους απασχόλησης (Senior iOS 
Mobile Developer) με θέληση να εργαστεί σε εφαρμογές 
κινητών συσκευών υψηλής επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε objective-C και iOS με χρήση 
Xcode 
•Προηγούμενη επαγγελματική εργασία σε τουλάχιστον  
2 εφαρμογές/παιχνίδια που είναι published  
στο Apple App Store 
•Μεγάλη εμπειρία σε UIKit, σε υποστήριξη iOS 5, 6 και 7, 
σε Core Data και στη χρήση 3rd party βιβλιοθηκών 
•Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση μνήμης σε iOS apps και 
καλή χρήση τεχνικών optimization 
•Γνώση τεχνικών και σχεδιασμού αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού 
•Εξαιρετική ικανότητα σε unit testing και debugging/
testing τεχνικών σε mobile εφαρμογές 
•Μεγάλη εμπειρία σε χρήση REST web services από 
mobile clients και τεχνολογιών HTTP, JSON , XML και 
SQLite 
•Εξοικείωση με version control systems: Git, SVN και bug 
tracking platforms: Jira, Redmine 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Πτυχίο πληροφορικής ή άλλο σχετικό  
Επιθυμητά προσόντα: 
•υλοποίηση παιχνιδιών, ιδανικά με κάποια πλατφόρμα 
όπως το Unity 
•Android OS development 
•HTML 5 
•Εξοικείωση / γνώση συστημάτων διαχείρισης  
περιεχομένου  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής σε ομάδες. 
•Δυνατότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη, βασισμένη 
σε χρονοδιάγραμμα. 
•Συνέπεια & υπευθυνότητα στην ανάληψη και  
παρακολούθηση έργων.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σύμβουλοι Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών 

Η εταιρεία TELEPHONE NET, επίσημος εμπορικός συνερ-
γάτης του ομίλου forthnet - nova, επεκτείνει δυναμικά τις 
δραστηριότητές της και δημιουργεί νέο τμήμα πωλήσεων στο 
κέντρο της Αθήνας. Το νεοσύστατο τμήμα θα δραστηριοποιηθεί 
στην προώθηση των υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου 
και ψυχαγωγίας του ομίλου, καθώς επίσης στην διαχείριση και 
εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου στις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών.

Για την λειτουργία του νέου τμήματος η TELEPHONE NET 
θα αξιολογήσει και θα επιλέξει συμβούλους πωλήσεων & 
εξυπηρέτησης πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office) 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (4,5,6 & 8ωρη  
απασχόληση)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική  
πώληση 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet  
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός (ανεξαρτήτου πωλήσεων) 
•Νόμιμη ασφαλιστική κάλυψη, δώρα & επιδόματα 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, σε μηνιαία βάση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις τεχνικές πωλήσεων,  
διαχείρισης πελατών καθώς επίσης & στα νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητες επαγγελματικής & προσωπικής εξέλιξης  
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Πλ. Βικτωρίας)

Αποστολή βιογραφικών: 
•Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Γραμμένου 
•E-mail: grammenou@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030500 
•Αρ. fax: 211 0121420

Στελέχη Call Center

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης 
της Forthnet, αναζητά Στελέχη Call Center.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματισμός - συνέπεια 
•Ευγένεια - ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 
•Bonus 
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•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 6706000.

Υπάλληλοι Προώθησης Ασφαλιστικών Προϊόντων

Η εταιρεία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
προϊόντων. H B4U αναζητά εκπροσώπους (με πιστοποίηση 
ή όχι), τηλεφωνικών πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων.

Ωράριο εργασίας: 
•Πλήρη ή μερική (απογευματινή) απασχόληση  
Καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων ασφαλιστικών 
προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office) 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή  
(όχι αναγκαία) 
•Πιστοποίηση ασφαλιστικού συμβούλου προαιρετική 
•Ομαδικό πνεύμα  
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και bonus 
•8ωρη/ 4ωρη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε ασφαλιστικά 
προϊόντα 
•Προοπτικές εξέλιξης (team leader - supervisor) 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 6706000, Κωδικός θέσης: ΑΠ.

Υπάλληλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης της 
Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, 
για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμενες 
τηλεφωνικές κλήσεις.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
είναι απαραίτητη 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο) 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 6706000.

H ACTIONLINE ζητά:

Πωλητές  
(κωδ. θέσης: ACT_DO_0314) 

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, στην Κόρινθο.   
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης  
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο  
από μια πρόσφατη φωτογραφία. 

Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη.

Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr  
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 35, 
106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Call Center Supervisor - Αθήνα 
κωδικός θέσης: CCSΑ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 1977 
στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της εται-
ρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό και στην 
δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

 Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού CRM / ERP 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Έμφαση στην εμπορική διαχείριση πελατών στον κλάδο 
της υγείας 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες   
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00,  
στη Νέα Κηφισιά

Αποστολή βιογραφικών: στα fax: 210 6201333 στο e-mail: 
nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Αυγής 60, Κη-
φισιά Αθήνα, 145 64, website: www.gcp.gr

Η εταιρεία KeyNet στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών ζητά να προσλάβει:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Προώθησης - Πωλήσεων 
(Δεσποινίδες ή Κυρίες άνω των 28 ετών) για  

την Παροχή και Εξυπηρέτηση σε Προγράμματα Υγείας

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

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού, αναζητά για λογαριασμό 
πελατών της, πολυεθνικών εταιρειών:

Promoters για S/M
Προσόντα: 
•Άτομα δυναμικά, με προσεγμένη εμφάνιση, άνεση  
στην επικοινωνία και έφεση στην πώληση 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
•Ικανότητα επαρκούς υποστήριξης της μάρκας μέσα  
στο κατάστημα 
•Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης  
(2ήμερη ή 3ήμερη / εβδομάδα)  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής ροή εργασίας 
•Σταθερή συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενες-οι που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό (HR 21818), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 
8210230. Τηλ. επικοινωνίας 210 8210555.

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 

Που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των FMCGs.  
 Περιοχές:  
•Χανιά  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άπταιστα Αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή merchandising 
σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη Mercfmcg 
στο e-mail: west@westsa.gr ή στο fax: 210 9735005.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο 
της εστίασης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & προσανατολισμό  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος 
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας  
του καταστήματος 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Παραγγελίες / ανεφοδιασμός 
•Διοικητικά καθήκοντα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: hr@estiabakery.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Υπεύθυνη/ο - Πωλήτρια/η Καταστήματος 

για το Υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου
Απαραίτητα προσόντα 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοίκηση ομάδας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον χώρο της λιανικής 
πώλησης 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυνατότητα εργασίας σε ωράριο καταστημάτων 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
•Γνώση υπολογιστών Η/Υ (MS office, windows)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10, τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, ή 
e-mail: cv@dexim.gr, κωδικός αγγελίας: 2004010.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση, 

για το Νέο Κατάστημα στη Ρόδο 

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 14510, τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, ή 
e-mail: cv@dexim.gr, κωδικός αγγελίας: 2004009.

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. New/Sal)

Ζητούνται νεαρές Πωλήτριες για άμεση πρόσληψη, με σκοπό 
την στελέχωση νέου καταστήματος “Marc by Marc Jacobs” 
το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα.
Αν: 
•έχεις εμπειρία στις πωλήσεις 
•γνωρίζεις τον κόσμο της μόδας 
•σου αρέσει να λειτουργείς σε ένα πολυπολιτισμικό  
περιβάλλον 
•γνωρίζεις άριστα Αγγλικά  
Τότε, στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail:  
hr@rakas.gr  
Προσφέρουμε: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η εταιρία ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ γυναικείων ενδυμάτων ζητά:

Βοηθό Υπεύθυνης Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση  
σε κατάστημα ένδυσης 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, 
εστιασμένη στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών  
στόχων  
Εκπαίδευση / σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν ανάλογα.  
Επιπλέον προσόντα 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ERP συστήματα, Word - Excel 
- Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: cv2@skywalker.gr με την ένδειξη YK1.

Η εταιρία ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ γυναικείων ενδυμάτων ζητά:

Πωλήτριες Πλήρους και Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε εταιρία ένδυσης,  
τουλάχιστον 3 ετών (προϋπηρεσία σε γυναικεία είδη  
θα προτιμηθεί). 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας.  
Επιπλέον προσόντα 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - Powerpoint - 
Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: cv2@skywalker.gr με την ένδειξη ΠΠ για πωλήτρι-
ες πλήρους απασχόλησης και ΜΠ για πωλήτριες μερικής 
απασχόλησης.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες super market στην Ελλάδα με περισσότερα από 
130 καταστήματα.

H MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστί-
αση στον πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαμηλές 
τιμές, αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την κάλυψη των 
παρακάτω θέσεων εργασίας:

Διευθυντές - Υποδιευθυντές 
(Κωδ. Θέσης MG 3/14) 

για τα Καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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

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

 Πωλήτριες (Leaders)

Απαραίτητα προσόντα: 
•διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς, 
•διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.com. 
Υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που δι-
αθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader 
in photovoltaic modules, offers incredible opportunity to 
ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work 
environment. The diverse, multinational company is comprised 
of highly-skilled professionals who possess expert knowledge 
and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries. In all 
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of its operations, the company maintains ‘best workplace 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.
Description of role: RECOM Corporation is currently seeking 
to expand its sales team in Athens, Greece with an experienced 
sales professional who will be responsible for acquiring new 
business in the Japanese market. He/she will be of Japanese 
descent or be very fluent in the Japanese language, and 
will work with the sales team to promote the company’s 
products/service and achieve profitable growth in Japan.
Key responsibilities: 
•Identify business opportunities by researching  
and analyzing sales prospects in Japan 
•Conduct business development activities in Japanese 
(cold calls, face to face meetings) 
•Maintain relationships with clients by providing high 
level of support, information, and guidance (researching 
and recommending new opportunities, recommending 
profit and service improvements) 
•Participate in contract negotiations and provide 
knowledge regarding Japanese legal framework 
•Achieve monthly sales metrics including revenue targets 
and activity goals (i.e. calls, meetings) 
•Identify product improvements or new products by 
remaining current on industry trends, market activities, 
and competitors 
•Maintain professional and technical knowledge by 
attending educational workshops, reviewing professional 
publications, and establishing personal networks in Japan 
•Present evidence of expanding the client base, 
generating incremental revenue and developing repeat 
relationships (prepare sales reports by collecting, 
analyzing, and summarizing information 
•Maintain the high quality and professional image  
of RECOM in all communications and dealings with 
clients and prospects  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in business studies;  
MBA is considered an asset 
•Minimum 5-years sales experience with proven track 
record of business development success in the Japanese 
market 
•Excellent verbal and written communication skills  
in the Japanese language 
•Expert on managing and building relationships with new 
clients, as well as client retention 
•Strong knowledge of business trends, negotiation,  
and economic principles 
•Willingness to travel to Japan and ability to organize 
trips effectively 
•Goal-driven, self-motivated worker with an energetic 
and enthusiastic attitude 
•Problem-solving and analytical skills to interpret sales 
performance and market trends 
•Very articulate, excellent presentation skills

Our expectations for selected candidates are high because 
we only deliver the best to our clients. Professionals fitting 
the abovementioned description, may forward their CVs to 
cv@recom-solar.com. For more information visit: www.
recom-solar.com

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού ζητά για λογαριασμό πε-
λάτη της Ελληνική μεγάλη εταιρία:

Πωλητές/τριες 
(HR 21838)

Ρόλος : Πώληση ζαχαρωδών σε περίπτερο, μικρή λιανική 
Περιοχές: Αττική  
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση πελατολογίου 
•Άνοιγμα σημείου πώλησης 
•Διατήρηση υπάρχοντος καλού κλίμα με τους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε μικρή λιανική 
•Προϋπηρεσία σε ex van πώληση θα συνεκτιμηθεί   
Προσόντα:  
•Πολύ καλή αντίληψη 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των ¨αναγκών¨ του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος  
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιογραφικό  
Παρέχονται: 
•Μισθός: 1300 ευρώ μικτά 
•Bonus επί των πωλήσεων  
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό
Θα αξιολογηθούν με συνέντευξη μόνο τα βιογραφικά που 
διαθέτουν την απαραίτητη προϋπηρεσία σε μικρά σημεία 
πώλησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας 
(HR 21838 ) μέχρι τις 10/06/2014, μέσω e-mail: cv@ingroup.
gr ή fax: 210 8210230.

Location: North of Attica - Nea Ionia 
Job function: Sales division 
Contract type: Full time

Key Account Executive

Overview: The role of key account executive is to seek and win 
new business, protect existing revenue by establishing long 

term relationships with customers and gain an understanding 
of their current and future needs, challenges and projects. Have 
responsibility for managing a defined portfolio of accounts 
to achieve and exceed targets in line with the Sales Strategy.

About us: RS Components is the world’s largest high service 
distributor of electronics and maintenance products. Serving 
1.5 million customers worldwide, RS distributes over 550,000 
products ranging from semiconductors and optoelectronics 
to power tools and protective clothing. The product and 
service portfolio supports the entire product lifecycle from 
R&D through pre-production to maintenance and repair.

TCC Hellas is the exclusive regional distributor for RS in 
Greece and Cyprus and is a wholly owned subsidiary of the 
TCC Group, Distributors of RS Components and Fluke across 
the Southern Mediterranean.

About the role: In this position of key account executive 
you will take ownership of customers’ accounts to obtain 
project information to develop opportunities and actively drive 
business by resolving customers’ supply chain challenges 
to maximise the RS share of their expenditure.

This role is crucial to ensure that RS Components Greece 
continually identifies and exploits opportunities to profitably 
grow the business. Therefore you will be required to plan and 
negotiate terms of business to maximise margin contribution 
and potential revenue, this will include liaising with key 
stakeholders, both internal and external.

You will be empowered to make commercial decisions regarding 
sales opportunities and be able to articulate the commercial 
justification for the outcomes of any negotiations whilst 
driving our e-Commerce business strategy.

as key account executive you will need to be flexible to be 
able to plan and prioritise your activities effectively to deliver, 
achieve and exceed forecasts. This will involve developing 
smart account plans that are in line with both short and 
long term plans, along with preparing monthly reports to 
monitor account performance against targets.

Knowledge, skills and qualifications required:  
What we’re looking for: 
Essential: 
•Proven experience in an account management  
or territory sales role. 
•Self-motivated with a positive, confident sales attitude 
and the ability to work effectively with others and 
independently in a field based role. 
•Strong working knowledge of Microsoft Office packages 
with Excel being essential. 
•Demonstrable customer focus with the ability to build 
and maintain business relationships at all levels with 
excellent verbal and written communication skills. 
•Proven capability in business planning with knowledge 
of project management and a proven track record in 
successful negotiations. 
•Able to prioritise task, use initiative, tact and work with 
minimum supervision. 
•Fluent in written and spoken English language. 
•Clean police conduct and driving license. 
•Travel outside the Attica region and abroad on specific 
duties as required. 
•For men: fulfilled military obligations.   
Desirable: 
•Past working experience in B2B sales activities  
(1-3 years) 
•Technical knowledge (e.g., AEI, TEI in electronic or 
mechanical or electrical engineering) 
•Educated to degree level or equivalent in an engineering 
discipline; BEng, MEng, EngTech, IEng, CEng or similar. 
•Working knowledge of CRM solution. 

What we can offer: In return, we offer a satisfactory basic 
salary and sales performance bonuses including a company’s 
laptop and use of a company car.

CV’s will be accepted in English by e-mail:  
rstcchellas@gmail.com

B2B Sales Consultant

Τοποθεσία: Αθήνα βόρεια προάστια 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7300 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Job description: A sales consultant is required for one of 
the fastest growing companies in Greece. 
 
Joining one of the most successful and fastest 
growing teams in the company you will be responsible 
for: 
•New business development via cold calling and 
networking. 
•Generate revenue introducing the company’s services to 
SMB through personal visits. 
•Build long term relationships with clients. 
•Hit and exceed your KPI’s and targets. 
•Good commission and modern offices. 
 
Candidate profile 
To be considered for the role you have: 
•Proven successful track record in achieving sales 
targets, and growing revenue through new business. 
•2-3 years experience in B2B Sales (in services will be 
considered a plus). 
 
Candidate skills 
To succeed in this role you are: 
•Natural ‘hunter’ of business, and love making the deal. 
•Driven, passionate and motivated to succeed. 
•Commercially minded. 
•Totally fluent in spoken and written Greek and English. 
•Professional, intelligent communicator. 

Visit now www.manpowergroup.gr register for your MY 
MANPOWERGROUP account, view all the jobs currently available, 
and apply for all that interest you.

Η MIKOS Α.Ε., είναι Ελληνική εταιρεία κουρτινών, υφασμάτων 
επιπλώσεων, ταπετσαριών τοίχου, επίπλων, αντικειμέ-
νων. Έχοντας ιδρυθεί το 1970, διαγράφουμε πλέον ηγετική 
πορεία στον χώρο της εσωτερικής διακόσμησης, ακολου-
θώντας έντονα διαφοροποιημένη στρατηγική. Επιθυμούμε 
να επανδρώσουμε την ακόλουθη θέση:

Πωλητή Χονδρικής 
(κωδ. Θέσης: ΠΩΛ-ΧΟΝ-05.14)

Καθήκοντα ρόλου: 
•Να εξυπηρετεί τους πελάτες χονδρικής μας: 
-προτείνοντας τις κατάλληλες επιλογές προϊόντων  
για την αγορά τους 
-παρουσιάζοντας τις τάσεις της μόδας και τα νέα  
των οίκων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία 
-παρακολουθώντας και αναπτύσσοντας τις πωλήσεις 
μέσω προτάσεων κατάλληλων ενεργειών 
-υποστηρίζοντας τη σωστή τοποθέτηση και παρουσίαση 
των προτεινόμενων συλλογών στα σημεία διανομής 
•Να προτείνει και να αναπτύσσει νέες συνεργασίες  
με πελάτες και σημεία πώλησης  
•Να πραγματοποιεί ταξίδια εκτός Αθηνών  
Απαραίτητες δεξιότητες & γνώσεις: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής 
•Διάθεση ενασχόλησης με τα συγκεκριμένα προϊόντα 
•Γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Γνώση ξένης γλώσσας- προτιμητέα Αγγλικά 
•Διάθεση για μάθηση και ανάπτυξη 
•Συνέπεια στα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρίας 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Παροχές & εξέλιξη: 
•Προσφέρεται μισθός, ποσοστά επί των πωλήσεων,  
αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. 
•Ο κατάλληλος εργαζόμενος μπορεί να εξελιχθεί  
σε προϊστάμενο πωλήσεων.  
Αποστολή βιογραφικών (με τον κωδικό της θέσης)  
στο e-mail: cv2@skywalker.gr, website: www.mikos.gr

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζήτα:

Εξωτερικό Πωλητή  
για το Εταιρικό Υποκατάστημά της στη Χαλκίδα 

Προσόντα που απαιτούνται:  
•Εμπειρία σε εξωτερικές πώλησης 3-5 χρόνια 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
•Ενασχόληση με είδη καθαρισμού, επιθυμητή όχι  
απαραίτητη  
Παροχές:  
•Αρχική άλλα και συνεχής εκπαίδευση  
•Πλήρης απασχόληση 
•Μισθός και bonus επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
totalcleaninghr@gmail.com

Από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρίες συμβούλων 
στην Ελλάδα και την Ε.Ε., με έδρα στην Αθήνα και την Θεσ-
σαλονίκη, ζητείται:

Υπεύθυνος Πωλήσεων  
και Ανάπτυξης Εργασιών

Για την προσέλκυση επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα για την 
χρηματοδότηση/επιδότηση τους από τον Αναπτυξιακό Νόμο 
και τις άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των ΜΜΕ.

Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος θα οργανώσει την διεύθυν-
ση υποστήριξης χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων και 
μεγάλων επιχειρήσεων, για ένταξή τους σε επιδοτούμενα 
προγράμματα και κυρίως στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Εν συνεχεία, θα λειτουργεί και εποπτεύει τις υπηρεσί-
ες αυτές, που συνίστανται: 
•στην διερεύνηση και προσέλκυση δυνητικών  
επιχειρήσεων ως δικαιούχοι ένταξής τους  
στον Αναπτυξιακό Νόμο και άλλα επιδοτούμενα  
προγράμματα από το ΕΣΠΑ.  
•στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών  
(client service - contract management) 
•στην περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων  
της εταιρίας μας (πωλητές, υποστήριξη, κτλ) 
•στην συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας  
για την εξυπηρέτηση των πελατών (συγγραφή  
επιχειρηματικών σχεδίων, reporting, κτλ)  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Δεινή και αποτελεσματική ικανότητα στις πωλήσεις 
με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 
(business-to-business) 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό πνεύμα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση που αφορά σε 
παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και ενεργό 
δίκτυο δυνητικού πελατολογίου. Η εμπειρία σε πωλήσεις 
και ανάπτυξη εργασιών (business development) στον 
χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι επιθυμητή. 
•Πανεπιστημιακός τίτλος 
•Σοβαρή και επαγγελματική παρουσία 
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου (Ελληνικά)  
Παρέχονται: 
•Μόνιμη εργασία με σταθερές ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πλέον bonus. 

•Εξαίρετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με έδρα  
την Αθήνα, ή την Θεσσαλονίκη 
•Εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια αποστείλατε βιογραφικό 
στο e-mail: mtsiakoumi@gmail.com. Τo σύνολο της επι-
κοινωνίας θα διέπεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ζητούνται ικανά, οργανωτικά και επικοινωνιακά:

Στελέχη Πωλήσεων 
από Ελληνική Βιομηχανία Ειδών Υγιεινής

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη / διαχείριση δικτύου χονδρικής 
•Ανάπτυξη δικτύου μεγάλων έργων 
•Δημιουργία, διαχείριση προσφορών 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλίας εξαγωγών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων, διεθνούς 
εμπορίου & marketing ή οικονομικών σπουδών,  
ή τεχνικής κατεύθυνσης (μηχανικοί) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ (Excel, Powepoint) 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων, 
3 έτη. 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•Αναλυτική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές επικοι-
νωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες και στόχευση 
στο αποτέλεσμα. 
•Ικανότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος. 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση προγράμματος ERP, θα θεωρηθεί προσόν 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Πληροφορίες - αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
georgios.neofytos@gmail.com, τηλ: 6944 650065.

Account Manager - Κυκλάδες 
Κωδικός Θέσης: ACMANGkIs21052014

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο 
του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε εξειδικευμένα 
τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομηχανικού υλικού 
και κτιριακών λύσεων, καθώς και μία υπερσύγχρονη μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 41 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό 
επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατηρτισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και οργανωτικές δομές που 
μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη επιλογή των 
πελατών μας και το πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται 
μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την 
εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό και 
την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελλοντικά 
σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει η 
θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου: Ο /Η Account Manager έχει την ευθύνη 
της ανάπτυξης του πελατολογίου καθώς και της προώθησης 
των προϊόντων της εταιρείας.

Ο /Η Account Manager αναμένεται να έχει υψηλή απόδο-
ση σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν τεθεί. 
 
Υπευθυνότητες θέσης: 
•Επίτευξη ατομικών στόχων 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Προετοιμασία προσφορών 
•Άμεση συνεργασία με τα καταστήματα 
•Προετοιμασία αναφορών απόδοσης πωλήσεων  
Προφίλ υποψηφίου:  
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου 
μηχανικού ή μηχανολόγου αυτοματισμού 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 - 4 έτη σε συναφές 
αντικείμενο 
•Προϊοντική γνώση ηλεκτρολογικού υλικού 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δυνατότητα ταξιδίων  
Εάν επιλεγείτε για τη θέση… 

•Θα παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα 
σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά 
και στην εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη 
στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

•Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα 
γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail:  
hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κα Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

Βιομηχανία δομικών χημικών & κονιαμάτων ζητά:

Πωλητή με Έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
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•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: careers@
isomat.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 576 010. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη σε προϊόντα 
και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης αναζητά συνεργάτες:

Πωλήτριες/Πωλητές

Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας περιηγήσεων/
τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με 
ηλεκτρικά τρίκυκλα. Η πώληση γίνεται οδηγώντας τα οχήματα.

•Μερική απασχόληση - Πώληση τουριστικών υπηρεσιών 
•Μισθός: Μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Ωράριο: Τρίτη - Σάββατο 9:00πμ - 14:00μμ  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψιν η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας όπως Πορτογαλικά, Ρώσικα, Ισπανικά, Κινέζικα.

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυνση e-
mail: hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 
7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός της, στη Λευκωσία Κύπρου, Πωλητές για 
την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•ηλικία έως 45 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού,  
e-mail: giokasxa@otenet.gr

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

Στελέχη Πωλήσεων 
για Θεσσαλονίκη

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου 
Ελλάδος 
•1-2 έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις στο χώρο  
του φαρμακείου 
Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (μηνιαίο μισθό & bonus, 
αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο) 
•Συνεχή εκπαίδευση & 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: thomas@medisei.gr

Μία πολύ καλή ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
στο απαιτητικό περιβάλλον των B2B Πωλήσεων Βιομη-
χανικών προϊόντων.

•Είσαι νέος και επιθυμείς να κάνεις καριέρα στις πωλήσεις; 
•Σου αρέσει το οργανωμένο περιβάλλον και  
η μεθοδική εργασία; 
•Θέλεις να εργάζεσαι με στόχους και ικανοποιείσαι  
με την επιτυχία σου στην πώληση;

Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος μας για την επιτυχία  
των προϊόντων μας στην αγορά τότε η θέση του:

Υπεύθυνου Πωλήσεων

Μπορεί να είναι αυτό που σου ταιριάζει.  
Η εταιρεία & η θέση 
•Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον κλάδο 
της, με σταθερή και υγιή πορεία και διαθέτει σύγχρονη 
οργάνωση και •συστήματα διοίκησης. 
•Ο υπεύθυνος πωλήσεων προωθεί και εξασφαλίζει  
την πώληση του συνόλου των προϊόντων της Domus 
εργαζόμενος με συγκεκριμένο σύστημα πωλήσεων.  
Προφίλ υποψηφίου  
•απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•ικανότητα επικοινωνίας 
•μεθοδικός, οργανωτικός  
•καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας 
•δυνατότητα για επισκέψεις εκτός έδρας σε Ν. Ελλάδα 
•εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει  
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus  
βασισμένο σε αποτελέσματα) 
•εταιρικό αυτοκίνητο 
•laptop, κινητό τηλέφωνο 
•ομαδική ιδιωτική ασφάλιση 
•συστηματική εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης SALESb14 μέχρι 
την Παρασκευή 6 Ιουνίου στο e-mail: dpersonnel@domus.
gr. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές. Θα ενημερωθούν 
τηλεφωνικά μόνον οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της εταιρείας. Κλειδαριές & Συστήματα Ασφα-
λείας, Θηβών 208 - 210, Αγ.Ι.Ρέντης, Τ.Κ. 182 33, website: 
www.domus.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από την εταιρία MEDICALS ζητείται για την Αθήνα:

Πωλητής-τρια για το Χώρο του Φαρμακείου
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη εξειδίκευση 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Παροχές: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: Sales@medicals.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Βόλος - Λάρισα 

κωδικός θέσης: ΙΕΒΛ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της 
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό και 
στην δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

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

Ιατρικός Επισκέπτης  
Αθήνα - Θεσσαλονίκη & στην Υπόλοιπη Ελλάδα

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της Πανελλαδικής της ανάπτυξης, 
ζητά ιατρικούς επισκέπτες για την προώθηση των παρακάτω 
προϊόντων:

•Επιθέματα κατακλίσεων 
•Οστομικά προϊόντα  
•Διαλείποντες καθετήρες  
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις στα παραπάνω προϊόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλό ποσοστό προμήθειας επί των πωλήσεων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά

Παρέχεται προαιρετικά και η δυνατότητα προώθησης όλης 
της γκάμας προϊόντων της εταιρείας (οξυγονοθεραπεία, 
αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικά κλπ) κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergasia2014@gmail.com, 
(απαραίτητη φωτογραφία στο βιογραφικό). Ταχυδρομικώς 
στην διεύθυνση: 1o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Λαρίσης - Αθηνών - Τ.Κ 
413.35, Λάρισα -, website: www.xalatsiscare.gr

ARITI ΑΕ: ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & ιατρικών 
προϊόντων ζητά να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Αθήνα

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να: 
•Έχει απαραίτητη προϋπηρεσία στο CNS 
•Είναι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ 
•Γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα 
•Έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ 
•Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις  
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη παρέχονται: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Bonus 
•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παραπάνω να 
αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση: 
ARITI A.E., Λεωφ. Τατοίου 52 Αχαρναί Τ.Κ. 136 77, fax: 210 
6207503 ή e-mail: hr@ariti.gr

Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών 
ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που οφείλεται στην δυνα-
μικότητα και στην εξειδίκευση των στελεχών της.

Ιατρικός Επισκέπτης με Εμπειρία
Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές, 
παθολογικές και ουρολογικές ειδικότητες. 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου νοσηλευτικής ή συναφούς 
τίτλου 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας  
και διαγωνισμών δημοσίων νοσοκομείων 
•Επιπρόσθετο προσόν οι βασικές γνώσεις μάρκετινγκ  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο  
Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου, Ηρακλείου 
•Πελοπόννησος: Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Αρκαδίας,  
Ν. Αργολίδας 
•Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν .Θεσπρωτίας  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail:  
kgrevenioti@cpmed.gr, πληροφορίες: www.cpmed.gr

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

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

Διαιτολόγο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.com. 
Υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που δι-
αθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Ωτορινολαρυγγολόγος 

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋπηρε-
σία.

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

Ειδικευμένος Ιατρός

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

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

Δερματολόγος

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

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Αθήνα 27 & 28 Μαΐου: Συνεντεύξεις για το νοσοκομείο 
του Peterborough NHS της Αγγλίας.

Η Primary Care Recruitment αναζητά 50 νοσηλευτές να εργα-
στούν στο δημόσια νοσοκομείο του Peterborough της Αγγλίας. 
Το νοσοκομείο, πρόσφατά χτισμένο διαθέτει 600 κλίνες, μο-
ντέρνους χώρους και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Η πόλη του Peterborough βρίσκεται 100 km από το Λονδίνο 
και 50 km από το Cambridge, και σημεία ενδιαφέροντος της 
περιοχής περιλαμβάνουν το Peterborough Cathedral, η All 
Saints Parish Church, το Central Park και το Elton Hall and 
Gardens.

Στις 27 και 28 Μαΐου η εταιρία μας, μαζί με εκπροσώπους 
του νοσοκομείο θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις στην 
Αθήνα με Έλληνες νοσηλευτές που θέλουν να εργαστούν 
στην Αγγλία.

Ζητούνται Νοσηλευτές με αφοσίωση στο επάγγελμα τους, 
να εργαστούν σε ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον.

Το νοσοκομείο διαθέτει θέσεις εργασίας σε όλα τα τμή-
ματα, κυρίως αναζητούμε Νοσηλευτές με ενδιαφέρον σε: 
εντατικολογία, ορθοπαιδική, χειρουργείο, νευρολογία, 
ΜΕΘ, γενική νοσηλευτική κ.ά.
Απαιτούνται: 
•Πτυχίο νοσηλευτική από ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή κάποιο αντίστοιχο που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Δικαίωμα εγγραφής στο βρετανικό νοσηλευτικό  
συμβούλιο (NMC) 
•Μεσαίο / προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική 
γλώσσα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός ξεκινάει από 21,500 λίρες/ χρόνο και θα είναι 
αναλόγως προϋπηρεσίας 
•Πακέτο στήριξής για την μετακόμιση σας,  
συμπεριλαμβανομένου 500 λίρες για τη στέγη 
•Μαθήματα Αγγλικών 
•Προγράμματα ένταξης στο νοσοκομείο και συνεχείς  
μετεκπαίδευση για την εξέλιξη σας 
•Προκαταβολή έως 200 λίρες για τα αεροπορικά σας 
εισιτήρια 
•Έκπτωση NHS για εστιατόριά, μαγαζιά, γυμναστήριο κτλ 
•Έναρξη εργασίας: Τέλη Αυγούστου

Όλοι οι τελικοί υποψήφιοί θα λάβουν ένα πακέτο πληροφο-
ριών που μπορούν να διαβάσουν σε προετοιμασία για την 
τελική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στα Αγγλικά ή τα Ελληνικά, στην διεύθυνση 
eleana@primarycarerec.com. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να καλέσετε στο Τηλ. 00353-1-4424570.

Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής Σχολής 
για Εργασία στη Ζυρίχη

Περιγραφή εργασίας: Αποκλειστική περίθαλψη VIP (very 
imortant people) από το χώρο της πολιτικής και των επι-
χειρήσεων.  
Απαιτήσεις: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής ( HF / DN II) 
•Προϋπηρεσία στον τομέα της νοσηλευτικής. 
•Καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας προαιρετική  η γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευέλικτο και ικανό άτομο να μπορεί να μετακινείται σε 
διαφορετικές τοποθεσίες για να συνοδεύει το VIP άτομο 
•Θα έχετε μια εξαιρετική θέση εργασίας σε ένα εξαιρετικό 
περιβάλλον με εξέχουσες προσωπικότητες. 
•Ελκυστικές απολαβές σε ελβετικά φράγκα

Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass στη Γερμανική 
γλώσσα, e-mail: info@md-hellas.gr. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας 2810333450, 6973348931. Άτομο επικοινωνίας: Έυα 
Βενιανάκη από Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-14:00.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ για λογαριασμό πελάτης της που δραστη-
ριοποιείται στο κλάδο της εκπαίδευσης ζητά:

Συντονιστή/στρια Κατάρτισης  
για Πλήρη Απασχόληση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•3της προϋπηρεσία σε ανάλογη εργασία 
•Εμπειρία στη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας 
•Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Συντονιστικές ικανότητες 
•Φιλοδοξία για επαγγελματική εξέλιξη  
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Πιστοποίηση από το μητρώο εκπαιδευτών του εθνικού 
κέντρου πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ)  
Προσφέρονται:  
•Πλήρες πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marias@nea-gnosi.gr. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους κατάλληλους υποψηφίους για να οριστεί προσωπική 
συνάντηση για συνέντευξη.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η MD Professionnel εταιρεία παραγωγής και εμπορίας 
καλλυντικών με 25ετή δραστηριότητα ζητεί:

Χημικό
Η θέση: 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Τη διασφάλιση της σταθερής και υψηλής ποιότητας  
των παραγόμενων προϊόντων 
•Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής και  
επίβλεψη της εφαρμογής του  
•Την επικοινωνία με τους προμηθευτές της εταιρίας  
στο εξωτερικό 
•Τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου προϊόντων  
στον ΕΟΦ
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 χρονών 
•Πτυχίο χημικού  
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα εκτιμηθεί 
 η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση 
της Ιταλικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: g.psomas@mdcosmetics.gr. Website: http://www.
mdprofessionnel.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία QCONTROL-Quality Solutions ζητά να προσλάβει: 

Μηχανικό Πωλήσεων

Για τον απαιτητικό χώρο του ποιοτικού ελέγχου.

Σκοπός θέσης: Η προώθηση & τεχνική υποστήριξη οργάνων, 
συσκευών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχα-
νίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κλπ. σε περιοχές εντός & 
εκτός Ελλάδος. 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανικού 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις εξοπλισμού και  
μηχανημάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια επικοινωνίας  
και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και επιθυμητά μοτοσυκλέτας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Προσφέρονται:  
•Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο αντικείμενο εργασίας. 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Μισθός και bonus βάση απόδοσης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές 
παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με 
επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία στο E-mail: hr@
qcontrol.gr, QCONTROL ΕΠΕ, Αγαμέμνονος 51-53, Τ.Κ. 
17675 - Καλλιθέα. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Upcom ltd is looking for an experienced Sales Executive 
(UPC1400506) on behalf of one of our clients.
The successful candidate will be a dynamic professional with 
proven experience in sales who can deliver to target and 
meet customer demands. He/she will be based in Athens 
but travel extensively throughout Europe. 60% of the leads 
will be provided by the company, the rest will come from the 
ability of the executive to approach new potential customers.

Essential skills and expertise: 
•Degree from university or technical education institute 
•Experience in selling software services to enterprises. 
•Ability to travel. 
•Excellent communication skills. 
•Excellent knowledge of English.

The company offers a competitive wage summing up  
to 50.000-55.000 Euros annually plus commission.

To apply for the job, send your detailed and updated resume 
to cv@upcom.eu, clearly mentioning the reference number 
for the position - UPC140506.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ
Η Alfanet A.E (www.alfanet.gr) επιθυμεί να προσλάβει: 

Μηχανικό Συστημάτων Πληροφορικής

Περιγραφή θέσης / καθήκοντα: Εγκατάσταση, παραμε-
τροποίηση και συντήρηση των συστημάτων και υπηρεσιών 
πληροφορικής των πελατών της εταιρείας.
Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά): 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux (Redhat 
Flavors), Windows Server 2008+ ως διαχειριστής  
συστήματος 
•Άριστη γνώση σε SAN (Storage Area Network) 
•Άριστη γνώση σε Virtualization (HyperV, VMWare) 
•Γνώσεις σε τεχνολογίες Microsoft (UAG, Exchange  
Servers, Clustering, NLB) 
•Networking TCP/IP, DHCP, DNS 
•Γνώσεις Hardware, Blade Servers (Cisco/HP), SAN 
Switches 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Εμπειρία: 
•Τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση  
Ατομικές ικανότητες: 
•Ομαδικότητα 
•Προφορική επικοινωνία 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Αντίληψη/κατανόηση 
•Αντοχή στην πίεση 
•Προσανατολισμός στον πελάτη 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επιζήτηση μάθησης 
•Επίλυση προβλημάτων  
Γενικές προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και 
προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας.

Μισθός / παροχές: Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό 
πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκο-
μειακή περίθαλψη, και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα 
άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στο e-mail: dg@alfanet.gr ή στο fax: 2310 586180. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: Παρασκευή 
20 Ιουνίου 2014.

Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνεργάτης 
κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του RECRUITING, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάσεων 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Δίπλωμα Γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον Β1 
•Γνώσεις Ms Office-Ms Projekt 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Αυτονομία διαχείρισης κατά την εξέλιξη των έργων 
•Επίβλεψη έργων 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή 
•Πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά σε μορφή europass 
στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα. Παρακαλούμε για απο-
στολή σε μορφή word στο e-mail: kariera@md-hellas.gr, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 333450.

Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση / 
Πεύκη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό για το Τμήμα  
Υποστήριξης των Προϊόντων της

Απαραίτητα προσόντα 
•25 - 30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ ηλεκτρονικών ή άλλης ομότιμης 
σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή  
(περιβάλλον Win, Office) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 
•Κάτοχος μοτοποδηλάτου και κάτοχος άδειας οδήγησης 
αυτού 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη ατομικών και ομαδικών 
στόχων  
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αξιόλογο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση bizerba-hellas@bizerba.
com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

MyOmega is the technology company for the internet 
of things.  
MyOmega is a growing company, specialized in R & D 
for information and communications technology services 
and Products.  
MyOmega provides mobile technology and application 
services, Mobile IP and products.  
We are located in Athens and Nuremberg. Our customers 
are top international companies in the forefront of the 
technology.  
MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

SW Engineers - Cryptology

Definition and Implementation of Algorithms RSA, Elliptic 
Curves, SHA,DES and similar state of the art cryptologic 
methods. Knowledge how to create Physical Unclonable 
Functions (PUF), noise generators and other means to create 
unique physical entities. Methods and knowledge how to 
protect and design protocols and information exchanges 
to create the highest levels of security and secure systems 
for the Internet of Things.

•Java, C, C++, C#, Objective C, Assembly for ARM CPU’s. 
•Basic knowledge of embedded systems, ARM CPU, 
Busses I²C, SPI, UART, ISO 7816 
•Knowledge of smart cards and related operating 
systems. 
•Knowledge how to create physical implementation  
and how to protect security relevant circuits. 
•Payment system (EMV) and Smart Card (ISO 7816)  
and NFC Standards  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and  
customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

MyOmega is the technology company for the internet 
of things.  
MyOmega is a growing company, specialized in R & D 
for information and communications technology services 
and Products. 

MyOmega provides mobile technology and application 
services, Mobile IP and products.  
We are located in Athens and Nuremberg. Our customers 
are top international companies in the forefront of the 
technology.  
MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

SW Application Designers

•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, Cryptography, 
Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Designers

• All of the above, plus experience on Intel, ARM 
platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and interfaces 
•Requirements management from definition to 
acceptance 
•Definition of system content and capabilities from white 
papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
•Ability to define system user scenarios and use cases 
for the Internet of things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, Android based Platforms, LINUX.
Server and Client Architectures 
•Knowledge and Insight to LTE, WIFI, 3G, 2G Mobile 
Telecommunciation Standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

Η DigitalSΙΜΑ Α.Ε. με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληρο-
φορικής, και ειδίκευση στους τομείς δικτύωσης, ασφάλειας 
δεδομένων και αποθήκευσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

IT Engineer

Περιγραφή θέσης: 
•Τεχνική υποστήριξη των μεγάλων πελατών της εταιρείας. 
•Σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων στα αντικείμενα  
ειδίκευσης της εταιρείας. 
•Έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊοντικών  
λύσεων. 
•Εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  
που προσφέρει το τεχνικό τμήμα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση πρωτοκόλλων δικτύωσης. 
•Καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας δεδομένων. 
•Καλή γνώση λειτουργικών Windows Server ή Linux  
ή Unix.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική). 
•Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικών και χρονικών 
στόχων.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus. 
•Προγράμματα εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βι-
ογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό IT_ENGINEER, 
στο e-mail: vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 210 9010405.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ENOIA Group is looking for a:

Project Engineer 

To be appointed in Al - Jubail, KSA to work in 
multidiscipline projects in the energy and industrial field.   
Required qualifications and job description as follows:  
1. Job details 
•Position Title: Project engineer 
•Reports to: Enoia-Entaj residence manager 
•Location: Al - Jubail, KSA 
•Group Company: Enoia-Entaj Saudi Company LLC  
2. Job purpose 
•Project Engineering in multidiscipline projects  
at the field of energy and industrial projects. 
•Project Coordination with all involved parties for a 
project during the bidding stage and later during its 
execution.  
3. Key accountabilities 
Description 
•Communicates on regular basis with the resident 
manager as well as the group companies as required 
for update on the running project and quotations under 
preparation or submitted. 

•Analyse the project invitation general scope, in order to 
facilitate the decision on bidding strategy (participation, 
involvement of sister companies etc.) 
•Participates in Site surveys either for the bids or for the 
projects execution. 
•Commence progress review meetings with client and 
internal. 
•Participate in meetings with clients held by the business 
development manager or coordinator for update on their 
needs and plans. 
•Perform portion of the engineering for the projects 
attributed in the project engineering discipline as per 
company’s procedures. 
•Assist project manager on his duties, relevant to the 
engineering project issues.  
4. Span of communication 
•Internal: Resident manager, business development 
manager / coordinator, rest engineers as per company 
and specific project organization chart and procedures.  
•External: Clients, group companies, subcontractors.  
5. Qualifications, experience, & skills 
Preferred qualifications: 
•Bachelor’s or master’s degree in engineering  
(chemical or mechanical engineering)  
Preferred experience: 
•Minimum 10 years of experience as engineer 5 years 
of experience as project engineer/coordinator in 
engineering for projects performed by a multidiscipline 
company preferably on power and energy sector.  
Job-specific skills: 
•Communication skills and ability to work in a dynamic, 
fast paced, diverse environment 
•Fluent in reading, writing and talking in English  
is a must. 
•Knowledge of Arabic language will be considered  
as a plus. 
•Good knowledge on the use of Microsoft office common 
programs. 
•Knowledge of other engineering related programs  
will be considered as a plus. 
•Knowledge of project planning will be considered as a plus.  
6. Competencies 
•Operational effectiveness 
•Leadership, teamwork, communication 
•Quality execution 
•Innovative thinking 
•Negotiation skills 
•Organizational skills 
•Concept engineering

Disclaimer: Job descriptions are not exhaustive and the 
job holder may be required to undertake duties which are 
in line with but not limited to the above responsibilities.

Please send your CV with reference code EE-01 to the 
following e-mail: mail@enoia.eu

Η εταιρία Control System Α.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της ζητά να προσλάβει μηχανικό έργων για την περιοχή 
της Αττικής:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Τριετής εμπειρία σε PLC του οίκου Allen Bradley 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε λογισμικά του οίκου Wonderware και 
SIEMENS θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@controlsystem.gr

Η τεχνική εταιρία ΑΓΤ ΑΕ, μέλος του ομίλου AGT Group 
Constructions & Services ζητά συνεργασία με:

Πολιτικό Μηχανικό, Απόφοιτο ΑΕΙ 

•Έως 30 ετών με τριετή εμπειρία στις κοστολογήσεις δημοσίων 
έργων & συμμετοχή σε δημοπρασίες, κάτοχο Ι.Χ. και διπλώ-
ματος οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
και άριστη γνώση Αγγλικών με επίδειξη ανάλογου πτυχίου.

Βιογραφικά στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

Εμβιο-Μηχανικός

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

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
έναν Εμβιο-Μηχανικό, κάτοχο μεταπτυχιακού / διδακτορικού 
διπλώματος, με εμπειρία σε τομείς όπως Tissue Engineering, 
ορθοπεδικά εμφυτεύματα, επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας με έμφαση 
στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας (DICOM Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
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•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή  
γνώση γερμανικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής  
αρθροπλαστικής Ισχίου

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση e-mail: career@
nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 85240, fax: +30 
26510 85249, website: www.nikitec.gr

Μεγάλη εταιρία αναζητά:

Ηλεκτρονικό Μηχανικό 

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

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

LOGISTICS
Logistics and Distribution Manager

Purpose of the position: The logistics and distribution 
manager is responsible for organizing the storage and 
distributing the goods.

Scope: The logistics and distribution manager responsibilities 
include making sure that the right products are delivered 
to the right location on time and at a good cost.

Responsible to: General manager and CEO.  
Duties/areas of responsibility: 
•Monitoring the quality, quantity, cost and efficiency  
of the movement and storage of goods 
•Coordinating and controlling the order cycle and 
associated information systems 
•Organizing the transportation, including planning vehicle 
routes and delivery time 
•Effectively planning and managing stock control, 
warehousing and customs clearance of goods 
•Analyzing data to monitor performance and plan 
improvements and demand 
•Allocating and managing staff resources according  
to changing needs 
•Liaising and negotiating with customers and suppliers 
•Developing business by gaining new contracts, analyzing 
logistical problems and producing new solutions 
•Possessing a deep understanding and knowledge  
of legislation, costs and environmental pressures 
•Working on new supply strategies  
Education / skills: 
•Bachelor’s degree in supply chain management, 
logistics/distribution management, business 
administration, or related field is required; Master’s 
degree will be considered an asset. 
•Minimum of 5 years experience in Logistics and 
distribution management. 
•Must have previous logistics and distribution channel 
experience and success and demonstrated knowledge of 
supply chain management techniques. 
•A deep knowledge of INCOTERMS 2010 is required. 
•Ability to solve problems under stress at short notice. 
•Proficiency in system software skills is a must, including 
Microsoft Office suite. 
•Driver’s license.  
Competencies: 
•Highly effective leader with the ability to manage supply 
chain process. 
•Excellent people skills, including the ability  
to accomplish goals. 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English language. 
•Strong analytical, planning and organizational skills. 
•Excellent problem solving skills, analytical capabilities 
and collaboration skills. 
•Must have attention to detail and a commitment  
to quality. 
•Results driven, highly self-confident and honest.  
Location: 
•Athens, Greece.  
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Ο πελάτης μας, η πολυεθνική εταιρεία Thule στο χώρο 
των τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει:

Αποθηκάριο (AWH05) 
με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η επίβλεψη & 
οργάνωση της αποθήκης, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η έκ-
δοση παραστατικών και η συνεχής επικοινωνία με τα λοιπά 
τμήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

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

Όμιλος εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική θέση 
στην Ελληνική αγορά στον κλάδο των Μηχανημάτων Δά-
σους, Αγρού και Κήπου, για τον επαγγελματία και τον 
ερασιτέχνη ζητά: 

Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποθήκης

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης θα έχει την ευθύνη της 
επίβλεψης, οργάνωσης και ελέγχου των αποθηκών, καθώς 
και της παραλαβής, διαλογής και οργάνωσης της αποστολής 
των εμπορευμάτων στους συνεργάτες της εταιρίας.  

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τεχνικής ή οικονομικής (logistics)  
κατεύθυνσης επιθυμητό. 
•Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & H/Y (Ms Office).   
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Προσωπικότητα δυναμική με ικανότητες διοίκησης,  
επικοινωνίας και οργάνωσης. 
•Άτομο υπεύθυνο, ηθικό, μεθοδικό, με όρεξη για δουλειά 
και εχέμυθο. 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας και χειριστού ανυψωτι-
κών μηχανημάτων (κλαρκ) επιθυμητό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναφέροντας Κωδ. Θέσης: ΥΔΑ1-05.14 στο E-mail: 
human.resources@papadopoulos.com.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητούνται:

Βοηθοί Εστιατορίου & Bar

•Με γνώσεις αγγλικών και προαιρετικά ρώσικα ή γαλλικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πηλίου, 
αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Μπουφετζή - Υπεύθυνο Beach Bar

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον  
2 ετών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και ευχάριστη 
προσωπικότητα και παρουσία. 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και  
παρακολούθησης εσόδων και εξόδων του μπαρ. 
•Υπεύθυνος προμηθειών. 
•Άριστες γνώσεις παρασκευής διαφόρων τύπων καφέ  
και cocktail. 
•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
(σέρβικα, ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά) 
•Δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή εστίασης. 
•Γνώση των τάσεων της μουσικής σε καλοκαιρινά beach bar. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση προγράμματος παραγγελιών SUNSOFT Αμβροσία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.gr. 
Κωδικός θέσης: BEACH-BAR.

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

Μάγειρα Α’ (AC/14)

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

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

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Αρτοποιό
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
αρτοποιίας 

•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστή-
ματα υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, παραγωγή άρτου και αρτοποιημάτων 
στο κατάστημα  
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: hr@estiabakery.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δη-
μιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-
ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για την 
παρακάτω θέση εργασίας:

Αρτοποιός / Νυχτερινός Μάγειρας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας - βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία να σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.
com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 439894.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Χαλκιδική, μέλος 
της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για τη σεζόν 2014: 

Έμπειρους Σερβιτόρους -ες A la Cart 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Οπωσδήποτε καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ηλικία από 30 έως 45 ετών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά   
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Δυνατότητα μακρόχρονης συνεργασίας 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία: τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 24750, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σαντορί-
νης, ζητά να προσλάβει:

Β’ Μάγειρα
Περιγραφή θέσης: 
•Κρύα κουζίνα 
•Υπεύθυνος στα πρωινά 
•Καθημερινή προετοιμασία  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Κάτοχος πτυχίου Ελληνικής η ξένης σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια,  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* σε buffet 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση  
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@afroditivenushotel.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενοδοχεία 
στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για 
τη σεζόν 2014:

 1 (Ένα) Άτομο για τη Θέση του 
Sous Chef Κεντρικής Κουζίνας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη  
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 και άνω  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 

με φωτογραφία: τηλ.: 23740/20.820, φαξ 23740/20544, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** στο Μα-
στιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρο/α

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής 
γλώσσας  
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιο-
γραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα απαραίτητα από 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: anozoglou@neptune.gr

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σαντορί-
νης, ζητά να προσλάβει: 

Μπουφετζή για το Beach Bar & Restaurant

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον  
2 ετών. 
•Καλή γνώση παρασκευής ροφημάτων (καφέδες,  
χυμούς, milk shake κλπ), ποτών και cocktail 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη εμφάνιση 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση  
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@afroditivenushotel.gr

Β’ Μάγειρα

Για εποχική απασχόληση (Απρίλιος - Οκτώβριος).  
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε κρύα και ζεστή κουζίνα και μπουφέ 
πρωινού και ζαχαροπλαστικής 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διάθεση για εργασία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα.  
Η εταιρία προσφέρει διαμονή και διατροφή.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22890 22437,  
e-mail: poseidon@otenet.gr

Σερβιτόρος/α

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη-ος τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία 4* η 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Δεύτερη ξένη 
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προϋπηρεσία σε buffet ή a la carte εστιατόρια 4* ή 5* 
αστέρων επιθυμητή 
•Εμπειρία επάνω σε προγράμματα POS 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές ικανότητες  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείω-
μα με φωτογραφία στο e-mail: fbmanager@doryssa-bay.
gr. Απαραίτητες συστάσεις.

Το γνωστό restaurant-bar TOLE στο Παλαιό Λιμάνι των 
Σπετσών επιθυμεί να προσλάβει για 3μηνη απασχόληση:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, 
παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό στο e-mail: 
vksistras@gmail.com

Το γνωστό εστιατόριο ΚΙΚU επιθυμεί να προσλάβει για 6μηνη 
απασχόληση:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 

συνέχεια στη σελ. 18



ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 17ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 201416

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

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H The Franchise Co, η πλέον εδραιωμένη εταιρεία συμ-
βούλων ανάπτυξης δικτύων retail & franchise επιθυμεί να 
συνεργαστεί με έμπειρο Business Consultant.

Η θέση του Business Consultant ασχολείται κατά κύριο 
λόγο με την διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρηματικών 
σχεδίων, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη δικτύων λιανικής 
& franchise.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συνδυάζει γνώσεις και  
ικανότητες στους τομείς της επιχειρησιακής στρατηγικής 
και του marketing. 
 
Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
•Έρευνα, συλλογή, ανάλυση & σύνθεση πληροφοριών 
•Κατάρτιση business & marketing plans 
•Σύνταξη εταιρικών παρουσιάσεων 
•Εμπειρία σε project management

Προσόντα / ικανότητες 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια (εκ των οποίων  
2 τουλάχιστον σε συμβουλευτική εταιρεία) 
•Γνώσεις ανάπτυξης σχεδίων marketing και  
επιχειρησιακών σχεδίων 
•Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση  
στοιχείων 
•Άριστος προφορικός λόγος 
•Οργανωτικός χαρακτήρας 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες  
Εκπαίδευση / σπουδές 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής  
(οικονομικά - διοίκηση επιχειρήσεων - marketing). 
•Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές (MBA, marketing)

Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ  
(Word - Excel - Powerpoint - Internet) 
•Επιθυμητή εξοικείωση με χρηματοοικονομικές  
εφαρμογές του excel 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συμμετοχή σε projects ηγετικών στον κλάδο  
των επιχειρήσεων 
•Ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgr@
tfc.gr ή στο Fax: 210 6752864 αναγράφοντας τον κωδικό 
FBC_2_2014. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

H Rontis, ελβετική πολυεθνική ιατροφαρμακευτική εται-
ρεία αναζητά για άμεση πρόσληψη για την έδρα της στο 
Μαρούσι, Αττικής: 

Υπάλληλο Διαγωνισμών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης 
•Πρόσφατη εμπειρία, τουλάχιστον 3 έτη, κατά προτίμηση 
στον κλάδο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στην 
προετοιμασία, συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων/
δικαιολογητικών, σύνταξη, υποβολή & παρακολούθηση 
προσφορών και διαγωνισμών προμηθειών δημοσίου 
έως την ολοκλήρωσή τους. 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στη χρήση της Ελληνικής 
και της Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη ικανότητα ταχείας σύνταξης κειμένων  
στο MS Word. 
•Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ: MS Excel,  
Internet κλπ. 
•Εργατικότητα, συνέπεια, επιμέλεια και σημασία  
στη λεπτομέρεια. 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες από το δημόσιο  
και ιδιωτικό τομέα. 
•Ικανότητα διαχείρισης και συνεργασίας με τα αρμόδια 
τμήματα προετοιμασίας προσφορών και διαγωνισμών. 
•Ταχύτητα εργασίας, αντοχή σε πίεση και  
σε χρονοδιάγραμμα. 
•Ευέλικτο ωράριο όταν αυτό απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, 
παρακαλούνται όπως στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: hr@rontis.com με την έν-
δειξη «Yπάλληλος Διαγωνισμών, Αθήνα».

Όμιλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον τομέα 
της διαχείρισης εγκαταστάσεων (facilities management) 
επιθυμεί να προσλάβει άτομο με εμπειρία στο κομμάτι 
των πωλήσεων, επικοινωνιακή ικανότητα και ευχάριστη 
προσωπικότητα για να αναλάβει την διεύθυνση του εμπο-
ρικού τμήματος. Η θέση αναφέρεται στον:

Γενικό Διευθυντή
Προσόντα  
•Συνολική εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, με προϋ-
πηρεσία 5 ετών και πάνω (θα δοθεί ιδιαίτερη προτεραιό-
τητα στον τομέα του χώρου παροχής υπηρεσιών). 
•Ικανότητα στο new business development  
με άμεσο στόχο, να ανακαλύπτει και να δημιουργεί  
συνεχείς επαφές πελατολογίου. 
•Εμπειρία και γνώση στη διαχείριση και ανάπτυξη  
πελατών. 
•Δεξιότητες και εμπειρία και στο τομέα των παρου- 
σιάσεων (presentation skills) εμπειρία και γνώση  
στο σχεδιασμό και δημιουργία παρουσιάσεων. 
•Στρατηγική και δημιουργική σκέψη στο σχεδιασμό πλάνου 
πωλήσεων, αλλά και ικανότητα στην υλοποίηση αυτού. 
•Ικανότητα καλής επικοινωνίας και επίτευξης  
αποτελέσματος, μέσω ομαδικής εργασίας. 
•Γνώση και ικανότητα στο budgeting και reporting. 

•Πολύ καλή γνώση MS Office, Excel αλλά και  
προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης ERP, CRM, κλπ. 
•Άπταιστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας  
(δεύτερη γλώσσα επιθυμητή).  
Στοχοθετήσεις 
•Η επίτευξη των στόχων πωλήσεων σε τριμηνιαία  
και ετήσια βάση. 
•Η συνεχής ανάπτυξη πελατολογίου μέσω  
του new business με στοχοθέτηση 
•Η ανάπτυξη υπαρχόντων πελατών μέσω συνεχούς 
επαφής και αναβάθμισης προσφερομένων υπηρεσιών. 
(Cross Selling) 
•Η διαχείριση υπαρχόντων πελατών και η ικανοποίηση 
των από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
•Η συνεχής διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών 
και η αξιοποίηση των στον συγκεκριμένο κλάδο. 
•Η μελλοντική ανάπτυξη και οργάνωση του τμήματος 
πωλήσεων. 
•Η καθοδήγηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση,  
εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
του τμήματος. 
•Η επικοινωνία με τις γειτονικές χώρες της ΕΜΕΑ  
και ανταλλαγή πελατολογίου 
 
Παροχές 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει και 
ποσοστό προμηθείας επί του συνόλου των πωλήσεων, 
αυτοκίνητο, •κινητό, ασφάλιση και όλα τα λοιπά μέσα 
τεχνολογίας. 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτική καριέρας σε μια  
από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες του κλάδου. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
harryk@globewilliams.com

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

Διοικητικό Στέλεχος  
για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου 

Διευθύνοντος Συμβούλου

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

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

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

Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων 
για το Δίκτυο Καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα

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

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

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών 
συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά 
την πώληση.

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

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι πα-
ρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της 
ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

Δίκτυο με ηγετική παρουσία στον ευρύτερο χώρο της υγείας 
αναζητεί:

Διευθυντή Εμπορικής Ανάπτυξης

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Ηγείται της στρατηγικής εμπορικής ανάπτυξης  
της εταιρείας 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων που συνεισφέρουν 
άμεσα στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας  
σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών & κερδοφορίας 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί την ομάδα 
πωλήσεων & marketing 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών /  
στρατηγικών συμμαχιών 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις  
και τις αλλαγές στην αγορά. 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ  
ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία & επιδόσεις τουλάχιστον  
5 ετών σε θέση διεύθυνσης πωλήσεων. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
διαπραγματεύσεων, και αντίληψης οικονομικών  
μεγεθών και οργάνωσης ομάδας πωλήσεων.  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
με όλα τα επίπεδα διοίκησης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και Microsoft 
Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα,  
πελατοκεντρική αντίληψη. 
•Αποκλειστική προϋπόθεση η εμπειρία και ουσιαστική 
γνώση της αγοράς της υγείας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
άριστες προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με 
την ένδειξη CDΜ στο e-mail: oroussopoulos@tfc.gr

On behalf of our client, a leading group of companies that 
provides facility management services, we seek to recruit 
a dynamic and high caliber professional for the position of 
Chief Operating Officer, to be based in Nicosia.

The position: 
The successful candidate will report directly  
to the general manager of the group.  
 
The main duties include the following: 
•Formulate key operational policies and plan for the 
existing and future operations 
•Manage the day-to-day operational aspects of the 
company 
•Perform business development activities and establish 
commercial agreements with clients / associates / 
partners 
•Set up an optimum organizational infrastructure  
with pre-determined KPI’s and job related objectives 
•Ensure that the related operations are executed  
in an efficient and effective manner 
•Ensure the effective utilization of resources 
•Provide timely, accurate and complete reports  
on the operating performance of the company 
•Develop and adopt action plans for meeting  
the Group’s growth related strategy 
•Foster a success-oriented, accountable  
environment within the company 
•Represent the organisation to clients, investors,  
and business partners 
 
Requirements: 
•Degree in engineering or project management or in any 
other related discipline from a reputable University 
•MBA or master degree in operations management will 
be considered an advantage 
•At least 8 years of solid related experience in a senior 
management position in construction organizations 
and/or Leisure establishments and in particular in 
facility management and/or project management and/or 
operations management 
•Ability to interpret KPI’s outcomes and financial 
related data 
•Proven project management skills 
•Strong organization and planning skills 
•Commercial orientation 
•Professional judgment and influencing skills 
•People management skills 
•Negotiations skills; a proven record of business 
development is a must 
•Representation, communication skills and report-
writing ability 

•Excellent command of the Greek and English 
languages, both verbal and written 
•Experience with ERP systems will be considered  
an advantage 
•Excellent computer literacy

Remuneration: An attractive and competitive remuneration 
package will be offered to the successful candidate, according 
to qualifications and experience.

Applications: All applications will be treated with the strictest 
confidentiality. Interested applicants should forward their 
curriculum vitae no later than the 2nd of June 2014, quoting 
‘Head of HR’ and the associated job title.

Send your cv’s to the following e-mail: headofHR@deloitte.com

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης 
Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο των 
συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη 
θέσεως εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων 
 (κωδ. Σ.Δ.Ε.Α.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής/Τ.Ε.Ι.  
(αρχιτέκτονα / πολιτικού / μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου 
μηχανικού) ή πτυχίο οικονομικής σχολής / Τ.Ε.Ι. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση έργων. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της Ρώσικης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων υπαγω-
γής 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.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση (θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια): NOISIS Σύμβουλοι επιχειρησιακής 
στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε Μαιάνδρου, 19 115 28, 
fax: 210 7250800, e-mail: beza@noisisdev.gr . Υπόψη: 
κ. Αντώνη Καπλάνη.

Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ, μια μεγάλη εισαγωγική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται σε μια ευρεία γκάμα καταναλωτικών 
προϊόντων (όργανα γυμναστικής, αθλητικά αξεσουάρ, είδη 
κάμπινγκ, εποχιακά είδη κα), ζητά:

Απόφοιτο του Οικονομικού  
Πανεπιστημίου

Από το τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας ή 
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
πληροφοριακών συστημάτων, που θέλει να γίνει μέλος 
μιας ομάδας που “στήνει” ένα σύγχρονο MIS και να μετέχει 
ενεργά στην ομάδα εισαγωγών.

Το σύστημα πληροφοριών θα αφορά θέματα: 
•Εισαγωγών και αυτοματοποίησης των διαδικασιών 
εισαγωγών. αρχειοθέτησης. 
•Προετοιμασίας επισκέψεων σε εκθέσεις και αποτίμησης 
των αποτελεσμάτων. 
•Αξιολόγησης προμηθευτών. 
•Παρακολούθησης (follow up) της διαδικασίας ποιοτικών 
προβλημάτων. 
•Budgeting πωλήσεων. 
•Budgeting εισαγωγών.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Άριστες γνώσεις MS Office. 
•Γνώσεις διαχείρισης αρχείων. 
•Γνώσεις οργάνωσης πληροφοριακών συστημάτων. 
•Γνώσεις Αγγλικών.

Επιπλέον: 
•Να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. 
•Να είναι εφευρετικοί, αποτελεσματικοί και να τηρούν  
το χρονοδιάγραμμα. 
•Να είναι επικοινωνιακοί. 
•Να μπορούν να αποδείξουν την επιθυμία τους  
για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση. 
•Να γνωρίζουν τυφλό σύστημα ή να πληκτρολογούν  
με μεγάλη ταχύτητα. 
•Να καθορίζουν και να παρακινούνται από επιμέρους 
στόχους που βοηθούν στην επίτευξη των βασικών  
στόχων της εταιρείας. 
 
Προσφέρεται: Εργασία πλήρους απασχόλησης με προο-
πτικές ανάπτυξης σε μια εταιρία στον κλάδο και τις νέες 
τεχνολογίες. 
 
Επικοινωνία: 
•e-mail: veranis@eldico.gr 
•fax: 210 3478 279 υπόψη Γιώργου Βεράνη

 Εμπορικός Διευθυντής 
Κωδ. 0102 

Περιγραφή θέσης: 
•Θα έχει υπό την εποπτεία του και θα ελέγχει άλλους 
πωλητές στο τμήμα πωλήσεων 
•Εύρεση νέων πελατών στην εγχώρια αλλά και  
στη διεθνή αγορά 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων, διεθνούς 
εμπορίου & marketing 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστο χειρισμό του Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(εμπορική ορολογία) 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Μόνιμος κάτοικος του νομού Ημαθίας ή όμορων νομών 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της Entersoft  
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα 
προσόντα που αναφέρονται παραπάνω. Bιογραφικά στο 
e-mail: payroll@katsiamakas.gr

Στέλεχος Εξαγωγών  
με Άριστα Τουρκικά (ASSG04) 

για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Τούρκικων 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγοράς 
μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία με φορείς / οργα-
νώσεις στην Τουρκία.

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

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PRAXIS που δραστηριοποι-
είται σε Αθήνα, Χαλκίδα και Κέρκυρα και σε όλο το φάσμα 
της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΙΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ 2 & 1 κλπ), 
στα πλαίσια της διαρκούς επέκτασης των δραστηριοτήτων 
του, αναζητά: 

Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης 
Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΚΕΚ - ΙΕΚ) 

στη Χαλκίδα

Τα καθήκοντα της θέσης είναι: 
•Διαχείριση προγραμμάτων ΚΕΚ: (Voucher, συνεχιζόμενη 
κατάρτιση ανέργων, ΛΑΕΚ, τεχνικών ασφαλείας,  
ενεργειακών επιθεωρητών, ΕΦΕΤ, εκπαίδευση  
εκπαιδευτών, ΤΠΕ κλπ), 
•Διαχείριση προγραμμάτων ΙΕΚ 
•Διαχείριση προγραμμάτων εργαστηρίου ελευθέρων 
σπουδών 
•Διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικού κέντρου 
•Ενημέρωση ενδιαφερομένων, 
•Οργάνωση και παρακολούθηση τμημάτων, διαχείριση 
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υλικό κλπ 
•Εξεύρεση και ενημέρωση επιχειρήσεων 
•Προώθηση αποφοίτων σε πρακτική άσκηση  
και απασχόληση 
 
Θα συνεκτιμηθεί τυχόν εμπειρία σε κάποια ή όλα από 
τα παρακάτω αντικείμενα: 
•Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
•Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων  
(Leonardo, Grudvig, και άλλα) 
•Διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τύπου 
ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ κλπ Οργάνωση προγραμμάτων  
τηλεεκπαίδευσης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές και  
εξειδίκευση σε αντικείμενα: εκπαίδευσης ενηλίκων  
-διαχείρισης ανθρώπινων πόρων -συμβουλευτικής 
προσώπων ή επιχειρήσεων κλπ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Επικοινωνιακές - συνεργατικές ικανότητες 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Προσφέρονται:  
•Μισθός ανάλογος με τα προσόντα 
•Εξαιρετικό συνεργατικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης, ανάλογα με τις επιδόσεις 
•Διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση 
 
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στο: 
ptzovlas@kekpraxis.gr

H LEVER A.E., εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τη στελέχωση των 
γραφείων της στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Δημοσίου Τομέα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πολυτεχνικής ή οικονομικής σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•5ετής επαγγελματική εμπειρία 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ειδικές γνώσεις σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού,  
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κανονιστικών  
και οργανωτικών πλαισίων του δημοσίου τομέα 
•Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση  
και υλοποίηση έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
•Εμπειρία στην σύνταξη στρατηγικών και επιχειρησιακών 
σχεδίων ΟΤΑ και δημόσιων οργανισμών 
•Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων 
προσφορών σε διαγωνισμούς 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό σε περιφερειακή ανάπτυξη, δημόσια 
διοίκηση, ευρωπαϊκή πολιτική 
•Γνώση Αγγλικών 
•Πτυχίο ECDL 
•Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@lever.gr.  
Κωδικός αγγελίας: ΔΤ/2705.

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης στον Κομοτηνή 
ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας καθώς και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπε-
ριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτι-
κής ασφάλισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.metro.com.gr. 
Κωδικός θέσης: WS10503.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά στην Αθήνα:

Προϊστάμενο Τμήματος Consultants 
(κωδ.: HRCONS.ATH02)

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Συμμετοχή σε υλοποίηση έργων μισθοδοσίας / HR. 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Καταγραφή αναγκών και σύνταξη τεύχους ανάλυσης 
παραμετροποίησης. 
•Παρουσιάσεις (prasales), σε υποψήφιους πελάτες. 
•Εκπαιδεύσεις χρηστών. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση εφαρμογών Payroll & HR. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστο 5 έτη. 
•Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Πτυχιούχος (ΤΕΙ / ΑΕΙ) ανάλογης κατεύθυνσης. 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιο-
γραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό 
της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση info@epsilonnet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 5007000. Όλες οι υποψηφιό-
τητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 
Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Procurement Manager 
(PM 05/14)

Roles and responsibilities: Suitable staff for the above 
positions will be dealing for oversight commercial matters 
relating to the design, construction and supply contracts, main 
contract and legal obligations, managing the procurement 
and budget control. Keeps track of contracts for suppliers/
subcontractors and service providers and makes sure that all 
terms of contracts are followed. Also to ensure completion 
and submission of company reporting to employer. Control 
of processes to ensure that all identified commercial and 
contractual issues are properly dealt with in terms of the 
main contract.

Key requirements: 
•Construction related degree and/or contract 
management 
•Minimum 15 years’ experience in work related field, 
preferably in the construction industry 
•Communication and leadership skills 
•Prior international experience is an asset 
•Excellent knowledge of English and computer skills

You’re your cv’s to the following link: 
http://www.skywalker.gr/showExternalForm.aspx?wi-
dth=720px&height=1000px&companyID=323&src=htt
p%3a%2f%2farchirodonforms2.applymycv.gr%2fsendCv.
aspx%3FisDirect%3D1

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

Υπάλληλο Τμήματος Εξαγωγών 
(Κωδικός θέσης: ΥΠ02)

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα 
αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική 
παρακολούθηση εισπράξεων πελατών, 

•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων, 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις και σε δειγματισμούς, 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών, 
•Σύνταξη αναφορών. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής  
/οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε πωλήσεις χονδρικής  
σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής, 
•Άριστη γνώση Ιταλικής ή Γαλλικής ή Ισπανικής  
ή Γερμανικής γλώσσας, 
•Δυνατότητα ταξιδίων, 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη, 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25-35 ετών. 
 
Αρμοδιότητες: 
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΥΠ02 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. για λογαριασμό της εταιρίας 
“CONNECT PHONE Α.Ε.” κορυφαίας εταιρίας προώθησης 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών αναζητά νέες / 
νέους ηλικίας 18-29 με κάρτα ανεργίας σε ισχύ για το τμήμα:

Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κωδικός Θέσης: (HR_2014)

Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστο-νεανικό εργασιακό περιβάλλον σε μια από τις 
δυναμικότερες, παραγωγικές και αξιόπιστες εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών διανομής και προώθησης προϊόντων 
του χώρου. 
•Προοπτική για μόνιμη απασχόληση και δημιουργία  
αξιόλογης καριέρας μέσα από εμπειρία και γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους αναφέροντας τον κωδικό θέσης μέσω e-mail στο: 
voucher@kek-anaptixi.gr

Randstad HR Services specializes in solutions in the field 
of flexible work and human resources services. On behalf 
of our client, Merck Hellas, an industrial and chemical 
pharmaceutical company, we are seeking a:

Regulatory Affairs Coordinator  
on a Fixed Term Contract (9 months)

Αρμοδιότητες / responsibilities 
As regulatory affairs coordinator, you will be 
responsible for: 
•Acting as local expert to global RA and other functions 
(e.g. general management, business development, 
others), including local/global management, to provide 
strategic input on the application of local regulations, 
review processes and submission requirements for all 
countries under responsibilities. 
•Acting as an interface (merck representative) with all 
local health authorities for all related regulatory affairs 
matters, as applicable. 
•Oversee local finalization of dossiers, respective 
timely submission and maintenance and archiving of 
documentation in line with applicable internal company 
standards 
•Ensuring in time or early approval 
•Maintaining full awareness of all regulatory activities 
and ensures that project deadlines and performance 
standards for these projects are established and met. 
•Supporting of electronic and paper archives 
•Ensuring development, management and 
implementation of optimal labeling (national product 
information) for all products/countries assigned 
throughout the product lifecycle in close alignment 
global labeling group and meeting corporate labeling 
standards, including local dissemination and artwork 
requests. 
•Keeping oversight of adequate and reliable input of 
marketing authorization and compliance related data 
and information into corporate data bases in line with 
applicable internal company standards. Provide input 
into global database development as required. 
•Ensuring review and release of promotional material 
according to local regulations and corporate policies 
and procedures for portfolio and countries under 
responsibility. 
•Initiating process improvements and lead 
implementation of best practices. 
•Overseeing local finalization of dossiers and respective 
timely submission. 
 
Προσόντα / requirements 
The successful candidate should have the following 
profile: 
•A minimum of 2 - 3 years’ experience in similar role 
•Higher education degree (ideally in pharmacy, biology 
or chemistry) 
•Working knowledge of the current regulatory, political 
and legal environment 

•Team-oriented 
•Excellent communication, people and interpersonal 
skills  
•Ability to operate with a high level of autonomy 
•High personal integrity and ethical standards

Randstad is one of the leading HR services company in 
the world with a presence in the Greek market for over 
fourteen years. Our international experience combined with 
our successful presence in the local market guarantees 
the quality of our HR services.

Send your cv’s to the following link: http://www.randstad.gr/
index.php?pageid=55&pubID=3818. Follow us on: Linkedin, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Από ανώνυμη εταιρία στο Ρέθυμνο Κρήτης ζητείται:

Διοικητικό Στέλεχος

 Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης 
επιχειρήσεων 
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Οργανωτικές/διοικητικές ικανότητες 
•Δυναμικότητα/ δυνατότητα διαπραγμάτευσης  
συμφωνιών κλπ. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες υποψήφιους) 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές και συναφή εμπειρία  
θα εκτιμηθούν. 
 
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών με την  
ένδειξη CV-ADMIN στο e-mail: cvgrrn@gmail.com

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρία με ηγετική 
θέση στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για τη 
βιομηχανική παραγωγή, με έδρα την Παιανία, ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Άτομο για Τεχνική  
Υποστήριξη Τμήματος Marketing 

(Κωδ. MS0314)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή χρήση Ελληνικής γλώσσας  
(γραπτής & προφορικής) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office, Access) 
•Εμπειρία με συστήματα ERP/ CRM 
•Πολύ καλά Αγγλικά (γραπτός & προφορικός λόγος) 
•Διαχείριση εργαλείων web (CMSs) 
•Γνώσεις web development & web design 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@theodorou.gr

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

Fashion Marketing Manager 
με Έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες / responsibilities 
•Διαχείριση / προώθηση προϊοντικών κατηγοριών  
με σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 
•Σύνταξη / συντονισμός του fashion marketing plan 
καθώς και των υποστηρικτικών στρατηγικών  
marketing 
•Επικοινωνία / συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες, 
περιοδικά μόδας, fashion bloggers κλπ. 
•Παρακολούθηση, ενημέρωση και βελτίωση  
των websites, social media και online / digital projects  
της εταιρίας 
•Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση digital fashion 
marketing campaigns που να αυξάνουν τις πωλήσεις  
και το brand awareness 
•Παρακολούθηση και φροντίδα προϊοντικών -  
ηλεκτρονικών καταλόγων 
•Παρακολούθηση των πωλήσεων σε συνεργασία  
με την εμπορική διεύθυνση και ανάπτυξη διορθωτικών 
ενεργειών όπου κρίνεται απαραίτητο 
•Συντονισμός local store marketing και fashion  
event marketing της εταιρίας 
•Υποστήριξη εξαγωγικού fashion marketing 
 
Προσόντα / requirements 
•Πτυχίο marketing ή business administration  
απαραίτητο, μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές 
•3 -5 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον στο χώρο  
της μόδας και γνώση των εκδόσεων μόδας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και καλή γνώση μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Επιχειρηματικότητα και στρατηγική σκέψη 
•Πρωτοβουλία και ομαδικότητα 
 
Προσφορά / offer 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
commercial@skondras.gr
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•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, 
παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό στο e-mail: 
meligio22@gmail.com

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει στην 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
της. Διακρίνεται για την οργάνωση των τμημάτων- τον εκ-
συγχρονισμό των εγκαταστάσεων - την εντατική εκπαίδευση 
και ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της 
εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων 
και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα την 
φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να επαν-
δρώσει τα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

 Barista - Ταμία - Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία)  
στο e-mail: hr@mikelcc.gr, fax: 22410-534020,  
τηλ. 2410-255260.

 Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Μαγείρισσα για Κουζίνα 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε κουζίνα ξενοδοχείου για τα πρωινά 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Από ξενοδοχειακή Μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Άτομο για το Management

•Με προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό κλάδο και ηλικία από 
30 έως 45 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing and 
coordinating congresses and events is seeking to recruit a 
dynamic person with energy and dedication, for the position of:

Travelling Department (Travel Agency) Assistant

Candidate should be responsible for organizing and selling 
all necessary outgoing and incoming travelling services in 
regards to participation to International congresses, corporate 
travel as well as leisure.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Very good knowledge of foreign languages (at least 
English) 
•Communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining schedules 
•3 or more years professional experience in similar 
position 
•Very good knowledge of PC 
•Very good knowledge of AMADEUS /SABRE 
•Very good knowledge of travelling (having a good idea of 
lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good knowledge of hotels and other services within 
Greece 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive remuneration 
package based on qualifications and experience and a 
continuous training within a stimulating and growing working 
environment. All applications will be treated as confidential. 
CVs to be submitted to: kkonstantopoulos@pco-convin.gr

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:
Υπάλληλος για το  

Τμήμα Κρατήσεων / Ρεσεψιόν

•Με προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών και προαιρετικά 
Ρώσικα ή Γαλλικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Ζητείται ανδρόγυνο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για 
εργασία σε Παραδοσιακό ξενώνα στην επαρχία Λεμεσού, 
Κύπρος. 
Καθήκοντα:  
•Καθαρισμός δωματίων, συντήρηση ξενώνα, υποδοχή  
και εξυπηρέτηση (σερβίρισμα) πελατών. 
•Εξαήμερη απασχόληση ολόχρονα. 
•Ωράριο ξενοδοχείου.  
Προσόντα:  
•Αγγλικά, ελληνικά & Η/Υ. 

•Προϋπηρεσία ή σπουδές στα ξενοδοχειακά θα ληφθούν 
υπόψη.  
Προσφέρονται: Μισθός, διαμονή & διατροφή εντός  
της μονάδας.  
CV με φωτογραφία: info@apokryfo.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, ζητεί για το Royal 
Olympian Spa & Thalasso στον Πύργο Ηλείας έμπειρο 
συνεργάτη, για τη θέση:

Spa Manager 
(κωδικός θέσης SPM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ανωτέρας ή ανωτάτης τουριστικής σχολής   
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Συνεργάσιμος/η, επικοινωνιακός/ή και με ευχάριστη 
προσωπικότητα 
•Επιθυμητή η καλή γνώση της ρώσικης ή ιταλικής  
γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας 
•Θα ληφθούν υπόψη οι γνώσεις αρχών marketing  
και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση 
•Διαμονή και διατροφή

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, δηλώνοντας τον 
κωδικό μέσω του link: http://aldemarformsen.applymycv.gr/
mainsite/careers.html. Site: www.aldemar-resorts.gr. Όλες 
οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η 
ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν του 2014:

Guest Relations

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία -  
επιμέλεια 
•Γνώση Αγγλικών (άπταιστα). 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα κατά προτίμηση ρώσικων,  
Γερμανικών ή ιταλικών.  
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία.  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Villa Manager 
Μύκονος

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων  
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail:  
sales@tresorhotels.com

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

Γκρουμ
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Αγγλικών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@otenet.gr

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων Ελλάδος 
ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

To Beach House Antiparos αναζητεί:

Bartender / Barista

To Beach House Antiparos αποτελεί μέρος της OLIAROS, 
η οποία αναπτύσσει το βραβευμένο έργο Antiparos Design 
Properties, με 25 εξοχικές κατοικίες στο νησί της Αντιπάρου. 
Το ΒΗΑ είναι ανοικτό για το κοινό και φιλοδοξεί να γίνει ένας 
υψηλής ποιότητας προορισμός για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του νησιού, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 
κάθε χρόνο.

Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής(γνώση γαλλικής  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Υψηλή οργανωτική δεξιότητα  
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή καλύπτεται από την εταιρεία 
•Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου.

Αποστολή βιογραφικών (απαραίτητα με πρόσφατη φωτο-
γραφία) με e-mail στο: info@beachhouseantiparos.com, ή 
με fax: +30210 5231417. 

Agapi Beach Hotel in Ammoudara, Heraklion, member 
of the Sbokos Hotel Group seeks an individual to cover 
the following position:

Receptionist
Key duties 
•Handling of the check in/ checkout process 
•Cashier responsibilities 
•Concierge 
•Controlling reservations and rates  
Skills and qualifications 
•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of Russian and English Language 
•Good command of German language will be considered 
an asset 
•Protel or other knowledge in hotel package software 
would be considered an asset 
•Communication skills

Applications should be submitted in English or in Greek. 
Sbokos Hotel Group, 1 A Malikouti Str., 71202 Heraklion, 
Crete - Greece, Att: Mr. Bokeas Menelaos, e-mail: hr@
sbokoshotels.gr, tel.: 2810 334034, fax: 2810 334037.

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

Sales and Reservations Manager

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

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

Η Aktina Travel SA ηγέτιδα εταιρεία για τέσσερεις δεκαετίες 
στον χώρο της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών. Η σταθερά αυξανόμενη πελατειακή 
μας βάση βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση μας και 
τον δυναμισμό της εταιρείας μας.

Αν διαθέτετε ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, δημιουρ-
γικότητα, οργανωτικότητα, δυναμισμό, διάθεση συνεργασίας 
και ομαδικότητα και σας προκαλεί η παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούμε στελέχη για τα τμήματα: 
•του corporate travel και 
•του seamen travel.  

Ικανότητες και εμπειρία: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
•10+ έτη εμπειρίας στην διαχείριση corporate πελατών  
ή ναυτιλιακών εταιρειών αντιστοίχως. 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  
(γραπτώς και προφορικώς). 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων του MS Office. 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον Sabre ή Galileo. 
•Εμπειρία σε κρατήσεις ξενοδοχείων. 
•Γνώση Open seas. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες υποψηφίους).
Βιογραφικό με φωτογραφία θα πρέπει να αποσταλεί στην 
Aktina Travel SA, Φιλελλήνων 26 Αθήνα ή στο e-mail: 
careers@aktinatravel.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής 
αναζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση Αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση των 
πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα. Τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

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

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

Αισθητικούς Πτυχιούχους ΤΕΙ - ΙΕΚ 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε χώρο ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία

Βιογραφικά στο e-mail: figurathess@outlook.com. Υπό-
ψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που δι-
αθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Από γυμναστήριο εντός της πόλης, αναζητείται κατάλληλη 
υποψήφια για την άμεση κάλυψη της παρακάτω μόνιμης 
θέσης στην Κέρκυρα:

Τεχνικός Νυχιών 
(κωδ:ΤΝ)

Το έργο: Η αποτελεσματική παροχή συμβουλών ονυχοτε-
χνικής για την εξυπηρέτηση των πελατών.  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Καλές γνώσεις ονυχοτεχνικής 
•Εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα και εξοικείωση  
με τις τάσεις της μόδας 
•Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Εστίαση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών  
και τη διαχείριση παραπόνων 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός 
•Ποσοστά επί των πωλήσεων

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτο-
γραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΜΟΔΑ
Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Έμπειρη Πατρονίστ

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη ειδικότερα στο παιδικό ρούχο 
(σταθερό και ελαστικό) 
•Γνώση χειρισμού προγράμματος lectra 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS - Office.

 Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ» 
στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
211 1057700.

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

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

Διευθυντή/ρια Πωλήσεων 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο ομορφιάς 
•Ικανότητα διοίκησης 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.com. Υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Barcelό Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετωπίζουμε 
κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε 
ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας προσφέρουμε. 

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

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους 
στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνατότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barcelό Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρουμε στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας στο 
ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέρουμε στους 
εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Διοίκηση: Restaurant Manager
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών και άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά ή γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέπτη, παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέλεια, συνεργασία 
και επικοινωνία, συνοδευόμενα με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλλον με σεβασμό 
στο Barceló Hydra Beach για τη θερινή περίοδο 2014.

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

Θέλουμε να δώσουμε στον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, την εξυπηρέτηση εκείνη που έχει ανάγκη για να νιώσει απόλυτα 
ικανοποιημένος σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο του σπιτιού του.

Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ευχάριστες παρουσίες και ανθρώπους που διαθέτουν ζωντάνια για τη ζωή.

Ειδικότητα για Πρακτική: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

Project Manager (Junior)
Η εταιρεία Cubitech στην Καλλιθέα, που δραστηριοποιείται στον χώρο των συστημάτων ασφαλείας, αναζητά Junior 
Project Manager, με σκοπό την διαχείριση και υλοποίηση έργων.

Περιγραφή θέσης  
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να: 
•Είναι υπεύθυνος για την ορθή υλοποίηση και παράδοση των έργων 
•Παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες υλοποίησης έργων 
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
•Κατανοεί τις ανάγκες των πελατών, να δίνει την κατάλληλη λύση και την κατάλληλη υποστήριξη μετά την πώληση 
•Έχει ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού των εξωτερικών και εσωτερικών συνεργείων 
•Έχει την ικανότητα να συντάσσει άριστες τεχνικές αναφορές 
•Διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών 
 
Προφίλ υποψηφίου 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εμπειρία σε διαχείριση έργων σε ασθενή ρεύματα (CCTV, Fire, Public Access Control) 
•Πρότερη εμπειρία σε λύσεις συστημάτων ασφαλείας 
•Δυναμικός, οργανωτικός πειθαρχημένος με μεθοδικότητα, ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στους στόχους της 
εταιρείας 
•Πολύ καλή διαχείριση Ελληνικού - Αγγλικού λόγου (γραπτά/ προφορικά) 
•Γνώση Windows/MS-Office, Visio 
•Γνώση Autocad και σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας με άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: pmanagerj@gmail.com

Ο πελάτης μας, η πολυεθνική εταιρεία Thule στο χώρο των τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνολόγο Τροφίμων (AFT05) 
με Έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας

 Ο/H ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων 
•5ετή προϋπηρεσία σε μονάδα παραγωγής τροφίμων 
•εξοικείωση με τήρηση διαδικασιών ISO 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η οργάνωση & η επίβλεψη της παραγωγής και η τήρηση των διαδικασι-
ών του ISO. 
 
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.

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

Η βιομηχανία φρέσκων χυμών BIOFRESH GLOBAL επιθυμεί να προσλάβει:

Assistant to Financial Controller
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος πανεπιστημίου οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί & θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση MS Office (ειδικά excel) 
•Εμπειρία προετοιμασίας business plan (ειδικά P&L) 
•Γνώση IFRS & προγράμματος SAGE1 θα εκτιμηθεί 
ιδιαιτέρως 

•Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού  
εργασιών 
•Θετική σκέψη 
•Ομαδικό πνεύμα - διάθεση για μάθηση και περαιτέρω 
εξέλιξη 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εσωτερικό και εξωτερικό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bod@biofresh-sa.com

Trade Marketing Executive Duty Free 
 (Africa & Middle East)

Όνομα πελάτη: Multinational fast moving consumer 
goods company 
Τοποθεσία: Athens, Northern suburbs 
Αμοιβή / παροχές: According to qualifications 
Κλάδος: Fast moving consumer Goods 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7297 
Τύπος θέσης: Permanent 
 
Περιγραφή εργασίας 
•Plan, coordinate, implement, supervise and evaluate 
trade marketing activities in duty free outlets in Africa 
and Middle East. 
•Adapt, implement and evaluate global marketing 
concepts for the duty free channel 
•Assist in the development of trade marketing 
Strategies for the region 
•Implement and co-develop promotion activities based 
on the regional matrix 
•Develop and train staff, evaluate and report on 
activities 
•Establish close work relationship with the sales team, 
operators and domestic market 
•Provide market, passenger and portfolio analysis 
•Liaise with internal stakeholders as well as external 
parties 

Προφίλ υποψηφίου 
•Ability to multi-task and have the tenacity to strive 
under pressure 
•Strong administrative, organizational and creative 
skills 
•Team player with excellent interpersonal, 
communication and presentation skills 
•Ability and affinity to lead and develop people 
•Willingness to travel frequently 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•At least 2 years marketing and/or trade marketing 
experience preferably in a FMCG business 
•Business degree or equivalent academic qualification 
•Proficient in English (written and spoken) 
•Excellent knowledge of MS Office 
•Independent project management experience 
including budget responsibilities 
 
Πληροφορίες συμβούλου: Άρτεμις Θεοδώρου

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

Πρόσκληση για την Επιλογή Φαρμακοποιού 
για το Κοινωνικό Φαρμακείο Ιλίου

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ζητά 1 άτομο έως 29 ετών με ειδικό-
τητα φαρμακοποιού προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή 
του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Ίλιον του προγράμματος 
«Ίλιον - Στήριξη».

Πληροφορίες Υπόψη κ. Γκούτσιου Αριστέα,  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2610798. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28,  
13122 Ίλιον 
•Τηλ.: 210 2612603 
•E-mail: edra.farmakeio@gmail.com 
•Url: www.domesilion.gr 
•Url 2: www.edra-coop.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντικής 
θέσης σε γνωστή εταιρία παροχής υπηρεσιών. 
Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή χρήση Αγγλικής, 
διοικητικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότη-
τα. Βιογραφικά στο e-mail: anastpapagrigoriou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντι-
κής θέσης σε γνωστό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην 
Βόρεια Ελλάδα. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή 
χρήση της Αγγλικής και δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Απόφοιτοι 
ΑΕΙ, καταγωγής γέννησης από δημοτικά διαμερί-
σματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανίας. E-mail: 
gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης αποβλήτων, ζητείται 
Υπάλληλος για το τμήμα προμηθειών. Αγορές 
εσωτερικού - εξωτερικού. Πρέπει να έχει τεχνι-
κές γνώσεις, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, 
άριστα Αγγλικά και H/Y. Ε-mail: logisman2014@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από εταιρία δια-
τροφής. Τηλ: 6939 791124.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ άμεσα ζητείται από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτι-
κές ικανότητες, εξέλιξη, υψηλό πακέτο αμοιβών. 
Βιογραφικα στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για συμβουλευτική και 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
με εμπειρία στην υλοποίηση έργων. Προτιμητέες 
ειδικότητες: Λογιστής-Οικονομολόγος-Ψυχολόγος-
Κοινωνικός Λειτουργός. Εμπειρία σε υλοποίηση 
έργων ΕΚΤ (π.χ. EQUAL) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
E-mail: info@socialplan.gr.

Τα ΑΧΑΪΚΑ πλαστικά ΑΕΒΕ ζητούν για το εργοστάσιο 
τους στο Αίγιο, Στέλεχος Διοίκησης με πτυχίο ΑΕΙ, 
άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
elena@achaika.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητά γνωστή εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών στην κεντρική Μακεδονία. Υψηλές 
αποδοχές, μονιμότητα, καριέρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται για την διαχείριση πελατειακής 
βάσης και ανθρώπινου δυναμικού. Πλήρης απα-
σχόληση-μερική απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, ανάπτυ-
ξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο ελεύ-
θερο, προοπτικές καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψήφιους 
ηγέτες υπεύθυνους, σοβαρούς με όνειρα για το 
μέλλον, όρεξη για δουλειά και δέσμευση και να 
έχουν άνεση στην επικοινωνία. Ευκαιρία μηνιαίων 
εσόδων. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα για στε-
λέχωση των τμημάτων της σε διάφορους τομείς. 
Συνεχής εκπαίδευση - ευχάριστο περιβάλλον. Βι-
ογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 
6941 591109.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Τηλ; 6939 791124.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά Πτυχιούχες-ους, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing, management, 
finance, sales, banking και B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-τρια, Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υπο-
στήριξης. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία και δυ-
νατότητα τήρησης βιβλίων κατηγορίας Β’, γνώση 
μηχανογράφησης, άριστη χρήση Η/Υ (MS Office-
Internet), πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, 
οργανωτικότητα, ευχαίρεια επικοινωνίας. Ε-mail: 
mbogris@bogris.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Πτυχιούχες-ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, 
με εργασιακή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλ-
γικών θέσεων marketing-management-finance-
sales-banking και B2B. Εκπαίδευση γρήγορη και 
αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές προοπτικές. E-mail: 
pappam100@gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα 
Παππά.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ομορφιάς στα Νότια Προάστια ζη-
τεί έμπειρη Τηλεφωνήτρια, βασικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 985950438.

ΑΤΟΜΑ ως Υπάλληλοι Γραφείου ζητούνται για 
4ωρη εργασία. Τηλ: 210 6669765, 6936 669767, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 16:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βραζιλιάνικη ζητεί 8 φοιτήτριες για τις 
θέσεις της Γραμματείας και της Τηλεφωνήτριας, 
4ωρη εργασία κάθε μέρα, πρωί ή απόγευμα. Τηλ: 
6936 379693.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία σε ασφαλιστικό γραφείο 
στην Γλυφάδα. Η εργασία είναι πενθήμερη και 
μερικής απασχόλησης. Γνώσεις Η/Υ απαιτούνται. 
Η εργασία περιλαμβάνει καταχωρήσεις, τηλε-
φωνικές επικοινωνίες με πελάτες και εταιρίες. 
E-mail: admin@winwinagents.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικής τηλεγραμματείας ζητά νέα 
Γραμματέα. Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ, τυφλό 
σύστημα και γνώση Αγγλικών. Εργασία πενθήμερη. 
Βιογραφικά στο e-mail: profclinicsecretary@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ με προϋπηρεσία ως Γραμματέας με καλά 
Αγγλικά από γραφείο στον Άγιο Δημήτριο. Κατά 
προτίμηση με Πτυχίο Σχολής Γραμματέων. 700€ 
και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9703233, ώρες επικοινωνίας 
8:00-17:00 Δευτέρα ως Σάββατο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπική Βοηθός Γενικής Διεύθυνσης 
Πωλήσεων εταιρίας Social Media Marketing. 
Αγγλικά, άριστης εμφάνισης, χαρισματική, επι-
κοινωνιακή και ώριμη ανάληψης θέσης ευθύνης. 
Σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: founder@ssinet.biz.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται άμεσα από 
κατασκευαστική εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Απόφοιτος Λυκείου, γνώσεις Η/Υ, άδεια οδήγη-
σης Α’ και Β’ κατηγορίας, διάθεση για εργασία. 
Πλήρες ωράριο, βασικός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ktirioae.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια Προάστια ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου. Άπταιστη γνώση Αγγλικών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@modabagno.gr.

ZHTEITAI Γραμματέας για άμεση πρόσληψη. Απα-
ραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 9703669, 
6955 084436.

ΟΜΙΛΟΣ ζητεί για την κλινική του, άτομο για 
Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, η προϋπηρεσία 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, στο Βύρωνα. Τηλ: 
210 7676104, 210 7676100, κα Δεληγιάννη.

ΑΤΟΜΟ ελεύθερο, χωρίς υποχρεώσεις, ζητείται 
ως Γραμματέας με στοιχειώδης γνώσεις λογι-
στικής για επιχείρηση υπό σύσταση. Τηλ: 210 
8676053, 6998 676053.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί άτομα, 
Αποφοίτους Λυκείου για κάλυψη κενών θέσεων 
γραφείου, μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Περιοχή κέντρο. 
Τηλ: 210 8617959, 6985 919546.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται να γνωρίζει Η/Υ με 
ευφράδεια λόγου και καλή επικοινωνία ευπα-
ρουσίαστη, περιοχή Πειραιά. Τηλ: 6980 972985.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για λίγες ώρες απασχόληση 
με ευέλικτο ωράριο, ανεξαρτήτου ηλικίας και 
προϋπηρεσίας. Τηλ: 6939 645429, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-22:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα, με βασικές γνώσεις χρήση 
υπολογιστή και Αγγλικά, για 3ωρη απασχόληση. 
Καλέστε για ραντεβού. Τηλ: 6936 645429.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Almeco επιθυμεί να προσλάβει άτο-
μο για γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητα 
φωτογραφία και κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά στο 
e-mail: almeco@almeco.gr.

KG LAW firm is looking for Personal Assistant. 
Secretarial support and customers billing. 
Excellent knowledge of English, 2-year experience, 
organisational skills. Applications will be treated 
as confidential. CVs: hr@kglawfirm.gr, code: S06A.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 
Υπάλληλο Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινή-
των) με γνώσεις underwriting. Προϋπηρεσία σε 
ασφαλιστική εταιρία ή μεσιτικό γραφείο θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. E-mail: nharapi@megabroker.
gr, fax: 210 9220967.

EΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ιατρικών αναλωσίμων ζητά 
επικοινωνιακό, ευπαρουσίαστο και ευγενικό άτομο 
για εργασία ως Υπάλληλος Γραφείου (75%) - 
εξωτερικές εργασίες (25%). Απαραίτητη άριστη 
χρήση Η/Υ, εμπειρία σε εμπορική εταιρία. Επιθυ-
μητά, πτυχίο μάρκετινγκ, προϋπηρεσία. E-mail: 
iatrikoanalosimo@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή ζητεί να προσλάβει άμεσα 
άτομα, ως Υπαλλήλους Γραφείου. Βασικός μι-
σθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8671605.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσ-
σαλονίκη ζητά άτομο που να έχει ασχοληθεί με 
προγράμματα επιδοτούμενων προγραμμάτων. 
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπι-
στημίου για άμεση πρόσληψη ως Βοηθός Λογιστή 
και Γραμματειακή Υποστήριξη σε εισαγωγική/
εμπορική επιχείρηση. Δυνατότητα εξέλιξης σε 
θέση Λογιστή, αναλόγως προσόντων. Απαιτείται 
κάρτα ανεργίας. E-mail: interlab@tee.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα 3. Ευέλικτο ωράριο, άμεσο 
ξεκίνημα. Βασικές γνώσεις Η/Υ. Μόνο σοβαρά 
και δραστήρια άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexandros.xenos@yahoo.gr, τηλ: 6945 723972.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Η/Υ, επιθυμητά 
ξένη γλώσσα - εμπειρία σε αλουμίνια ζητείται από 
εταιρία συστημάτων αλουμινίου. Τηλ: 6944 651416.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΟ για Γραμματειακή Υποστήριξη από εισαγωγική 
εταιρία, περιοχή Άνω Γλυφάδα, κατά προτίμηση 
από κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9690593.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για κάλυψη γραμματεια-
κής υποστήριξης κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού με έδρα νομό Καρδίτσας, κατά προτί-
μηση Απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοικος νομού Καρδίτσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: kepke.sofadon@gmail.com, 
τηλ: 6986 648515.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία επίπλων ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου με άριστη γνώση Αγγλικών - Η/Υ, για 
πλήρη απασχόληση, Αχαρναί(Λεωφ. Καραμανλή). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@uhome.gr, fax: 210 
5157335.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάστημα pennie.gr αναζητά 
άτομα με όρεξη και ενθουσιασμό για εργασία στην 
εκτέλεση και τη λήψη παραγγελιών e-commerce. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hello@
pennie.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Personal Assistant. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώ-
σεις Marketing και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου σε εταιρία στην 
Αγγλία με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και πολω-
νικής. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
πρόγραμμα Softone, Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, 
βασικές γνώσεις Η/Υ, επιλογή ωραρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Pennie αναζητά νέους 
Συνεργάτες με κλίση στην κειμενογράφηση και την 
χρήση Η/Υ για την ανανέωση-τροποποίηση-ενημέ-
ρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος pennie.gr. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hello@
pennie.gr.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Γραμματέα για την υποβο-
λή/λήψη παραγγελιών, γραμματειακή υποστήριξη, 
προετοιμασία διαγωνισμών. Απαιτείται: ευχέρεια 
στην επικοινωνία, γνώση Ms Office, Αγγλικής 
(Proficiency), γνώσεις λογιστικής, εμπειρία σε 
διαγωνισμούς δημοσίου. E-mail: info@interlab.gr.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για ημιαπασχόληση. Τηλ: 6939 
791124.

ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα με (κάρτα 
ανεργίας, βασικός μισθός), ζητά τεχνική εταιρία 
κατασκευών να προσλάβει μια Γραμματέα στην 
περιοχή της Κυψέλης. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika.technical@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Διοίκησης από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Ωραιόκαστρο, με προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Αγγλικά B2, άριστο office, βασι-
κές γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: frontistirio@mail.com, 
ώρες επικοινωνίας 15:00-21:00.

EΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ιατρικών αναλωσίμων ζητά 
επικοινωνιακό, ευπαρουσίαστο και ευγενικό άτομο 
για εργασία ως Υπάλληλος Γραφείου (75%)-εξω-
τερικές εργασίες (25%). Απαραίτητη άριστη χρήση 
Η/Υ, εμπειρία σε εμπορική εταιρία. Επιθυμητά, πτυχίο 
μάρκετινγκ, προϋπηρεσία. E-mail: iatrikoanalosimo@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα δραστήρια. Ευέλικτο ωράριο, 
άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: alexandros.
xenos@yahoo.gr, τηλ: 6945 723972, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-18:00.

ΝΕΟ Voucher εργασίας για νέους. Κάντε την αίτη-
ση σας τώρα για 5μηνη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: itraining@hotmail.gr, τηλ: 211 1824762.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου με απαραίτητες γνώ-
σεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimiseleni@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη για Υπάλληλος Υποδοχής 
(Receptionist) να εργαστεί σε οδοντιατρική κλι-
νική. Βιογραφικά στο e-mail: athina@e-smile.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα υπεύθυνα και σοβαρά, για 
ολική απασχόληση. Βασικές γνώσεις Η/Υ, άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εσωτερική απασχόληση, περιοχή 

Χαλάνδρι, με προϋπηρεσία για θέση γραμματειακής 
υποστήριξης πελατών και προμηθευτών. Άπταιστα 
Αγγλικά και πακέτο office. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@fasttrans-late.gr, τηλ: 210 6853480.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων, πρωί ή από-
γευμα, χωρίς εμπειρία, περιοχή Αγ. Ελευθέριος. 
Τηλ: 210 2019054.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία digital marketing ζητά 2 Sales 
Development Managers με ταλέντο επικοινωνίας 
και δημοσίων σχέσεων, καλλιεργημένες, ευπα-
ρουσίαστες για το τμήμα προώθησης μοναδικού 
διαφημιστικού προγράμματος επιχειρήσεων στο 
internet. Ανταγωνιστικές αμοιβές. E-mail: info@
ssinet.biz.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ δραστήρια, άριστης εμφάνισης, καλ-
λιεργημένη Assistant Sales Manager ζητείται για 
το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρίας Social 
Media Marketing. Ελκυστική αμοιβή, εκπαίδευ-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
ssinet.biz.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια προάστια ζητά Υπάλ-
ληλο για την θέση Assistant Marketing, απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@modabagno.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για Promotion, Marketing, από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

WEB TV Channel που δραστηριοποιείται στον 
τουρισμό, ζητά Αντιπροσώπους Διαφήμισης για 
την εκπροσώπησή του σε τουριστικούς προορι-
σμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
onlinetvgreece1@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον τουρισμό, ζητά 5 Αντιπροσώπους Διαφήμισης 
για την εκπροσώπησή της σε τουριστικούς προο-
ρισμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

Η ORANGE Advertising Thessaloniki προσλαμ-
βάνει Account Executive. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία 3ετή σε μέσο, διαφημιστική ή εται-
ρία δημοσίων σχέσεων. Σπουδές Επικοινωνίας-
Marketing. Άριστη γνώση Αγγλικών-H/Y και νέων 
μέσων. Ικανότητα διαχείρισης new business. E-mail: 
info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο και προϋπηρεσία στον τομέα 
του Marketing! Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ όμιλος προσλαμβάνει άμεσα 2 
νέες για το τμήμα δημοσίων σχέσεων. 5νθήμερη 
εργασία, πρωινό ωράριο εκπαίδευση δωρεάν, μισθός 
και μπόνους. Τηλ: 215 5505651, 6971 722068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαφήμισης και Δημοσίων 
Σχέσεων για εργασία πλήρους ωραρίου σε κλαδικό 
περιοδικό. Προσόντα: Ευχέρεια στην επικοινω-
νία, άριστα Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@froutonea.gr.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική ζητά άτομα για εργασία. 
Αμοιβή με ποσοστά. Τηλ: 6978 016890.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισμού αναζητά Πτυχιούχο Επικοινω-
νίας και Διαφήμισης για στελέχωση και οργάνωση 
εμπορικού τμήματος, διαμορφώνοντας σχέσεις 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το πελατολό-
γιο. Επικοινωνιακή επάρκεια, δεξιότητες λόγου, 
επιχειρηματολογία. Πλήρης απασχόληση. E-mail: 
serpa@otenet.gr, κωδ: MR21.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας καφέ σε καταστήματα καφέ 
όλης της Αττικής ζητεί Υπεύθυνη -ο Επικοινωνίας, 
εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις-πωλήσεις, δίπλω-
μα αυτοκινήτου, μισθός, ποσοστό, έξτρα μπόνους, 
μισθός 1.000€, συζητήσιμη. Τηλ: 6974 705887, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά Συνεργάτες για το 
τμήμα marketing προώθησης και ανάπτυξης. Πα-
νελλαδικά μεγάλες ευκαιρίες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: elpissavvopoulou@gmail.com, τηλ: 210 
9847870, 6956 021711, κα Σαββοπούλου Τίνα.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ Δημοσίων σχέσεων-Επικοινωνίας ζητείται 
από κλινική δερματολογίας, αισθητικής ιατρικής, 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. 
Εμπειρία σε κλάδο Δημοσιογραφίας επιθυμητή. 
Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Εξέλιξη. E-mail με φωτογραφία: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον τουρισμό, ζητά 4 Αντιπροσώπους Διαφήμισης 
για την εκπροσώπηση της σε τουριστικούς προο-
ρισμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες -ους 
Απόφοιτους σχολών Marketing με γνώσεις New 
Media για ενημέρωση - εκπαίδευση στα social media. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
PORTAL_MNM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales & Marketing Officer, για ημια-
πασχόληση, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Πολύ καλές 
γνώσεις στην τουριστική αγορά, πρακτορεία, καθώς 
και άψογος χειρισμός H/Y και γνώση πρακτορείων 
internet. E-mail με φωτογραφία: vrizomarkos@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δημοσίων Σχέσεων σε νευραλγική 
θέση, ζητείται για επαφή με tour operators, πρε-
σβείες, χορηγίες. Βιογραφικά στο e-mail: editions.
medprofessionals@gmail.com, τηλ: 210 6096939, 
6945 790389.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για την στελέ-
χωση τμήματος δημοσίων σχέσεων, εσωτερική 
εργασία, προοπτική εξέλιξης, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 211 7107980.

Η ALTERNATIVE Research Solutions ζητά άμεσα 
άτομα για τη διεξαγωγή έρευνας στο διεθνή αε-
ρολιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
έξοδα μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alternative-rs.gr, fax: 210 6781999, 
κ. Δ.Βαλελή.

ΕΠΟΠΤΕΣ - Επιμελητές με γνώση χρήσης H/Y και 
marketing ζητούνται. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 6971 701454.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από νέο εκπτωτικό site με δια-
φημιστική εφαρμογή στο internet και smartphone 
για παρουσιάσεις σε επιχειρήσεις πανελλαδικά 
με αμοιβή έως 100€ ανά επιχείρηση. E-mail: 
olympicideaworldwide@gmail.com, τηλ: 211 
8002848.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ζητούνται για δημόσιες σχέσεις 
σε πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
neagrammh.gr, κωδ: ΑΝΤ-2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
6947 156122.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από νέο εκπτωτικό site με διαφη-
μιστική εφαρμογή στο internet και smartphone για 
παρουσιάσεις σε νέες επιχειρήσεις με αμοιβή έως 
100€ ανά επιχείρηση. E-mail: olympicideaworldwode@
gmail.com, τηλ: 211 8002848.

ΑΤΟΜΑ με άριστη γνώση των social media ζη-
τείται για full time εργασία σε εκδοτικό οίκο, για 
συντήρηση, βελτίωση των ειδήσεων και σωστή 
προβολή στο διαδίκτυο. Τηλ: 210 5233200.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Οργάνωσης Vip εκδηλώσεων ζη-
τείται, (γάμοι - bachelor party - beach party - 
επιχειρηματικές συναντήσεις - επιχειρηματικά 
γεύματα - ημερίδες, κ.λ.π.), με άριστη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-12:00 Δευτέρα-Παρασκευή

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για τον τομέα του 
marketing. Απαραίτητα στοιχεία: επικοινωνία, 
οργάνωση, επιμονή. Παρέχεται δωρεάν εκπαί-
δευση. Βιογραφικά στο e-mail: info@jobfinders.
gr, τηλ: 2810 333895.

Η ORANGE Advertising προσλαμβάνει Γραμμα-
τεία Client Service με ανώτατες σπουδές στην 
επικοινωνία/marketing. Τουλάχιστον 2 χρόνια 
προϋπηρεσίας σε μέσο ή διαφημιστική. Άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Ε-mail: 
info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Marketing με προϋπηρεσία στο 
χώρο της ένδυσης και των αξεσουάρ. Απαραίτητη 
γνώση στα sosial media, client service, digital 
marketing και διαχείριση media plan. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@axelaccessories.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική, ζητεί άτομο οργανωτική, 
υπεύθυνη, με γνώσεις χειρισμού social media 
και γραφιστικής για άμεση συνεργασία. Τηλ: 
210 5233188.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά, ζητούνται άμεσα για 
απασχόληση από εμπορική εταιρία τροφίμων, 
ωράριο ευέλικτο, προοπτικές εξέλιξης, υψηλά 
εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

H WEBFUTURE αναζητά Online Marketer με 
τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρό-
μοια θέση, μεγάλη δεξιότητα σε όλα τα εργαλεία 
online marketing, για οργάνωση και εκτέλεση 
καμπάνιας, δημιουργικότητα και ομαδικότητα. 
E-mail: human@webfuture.gr.

THEY are looking for a Sponsorship Sales Manager 
at Asteras Tripolis F.C, sports managements 
is a plus, they are only accepting applications. 
CVs: marketing@asterastripolis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στις πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής για 
τη στελέχωση τμήματος Marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@website-expers.gr, τηλ: 6949 
496688.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος Όμιλος στον Κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άμεσα 
άτομα για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Marketing. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές -τριες από διαφημιστική 
εταιρία για άσκηση πρακτικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: greekpromotion@gmail.com, κωδ: Κ.Θ. 4.

συνέχεια στη σελ. 22

Social Media Marketing Manager
Description: INK Design, a branding agency in Athens is looking for an experienced social media marketing manager 
to work with our team, to handle and boost our clients’ brand and service value.

The ideal candidate is creative, motivated and results oriented and maintains excellent writing and language skills in 
Greek and English. He displays in-depth knowledge of social media platforms (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, 
Instagram, Pinterest etc.) and how each platform can be deployed in different scenarios. He/she is able to implement 
our clients’ Companies Social Media Strategy and continuously monitor the success of Social Media activities.

Tasks: 
•Content creation and management 
•Finding new ways to leverage Facebook for professional and business purposes 
•Monitor trends in social media tools, applications, channels, design and strategy 
•Creating and monitoring social media campaigns and engagement, contests and calls-to-action that drive target 
buyers to client sites and generate leads for our clients  
Requirements: 
•More than 2 years of social media marketing experience 
•Hands-on experience managing the social media channels of multiple brands 
•Exceptional attention to detail 
•Excellent command of the English language  
The following are considered a plus: 
•Ability to analyze, review, and report on effectiveness of campaigns and translate data into recommendations 
and plans for revising the social media campaigns. 
•Marketing degree is not required with relevant work experience, but is welcomed and considered a plus. 
•Command of other languages.  
Please email your cover letter and CV to: hr@ink.gr

Διαιτολόγος / Ιατρικός Επισκέπτης / Project Manager 
Κωδικός Θέσης [MRPM]

Η εταιρεία Medihub με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με αναγνωρισμένα προϊόντα 
κλινικής διατροφής και αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη - Project Manager πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη 
για το τμήμα πωλήσεων.

O/H υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα: 
•Να είναι κάτοχος πτυχίου διαιτολόγου - διατροφολόγου. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων. 
•Για τις ανάγκες της εργασίας διατίθεται εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
•Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στο e-mail: 
info@medihub.gr ή στο fax: 210 6005110 ή στη διεύθυνση: Γούναρη 119, Τ.Κ. 16561, Γλυφάδα Αττικής. Θα 
δοθεί απάντηση σε όλους τους υποψηφίους που θα κληθούν για συνέντευξη. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρεία στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου αναζητά συνεργάτη 
για το τμήμα της:

Διοίκησης Παραγωγής 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Χημικός ή χημικός μηχανικός ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία στην διοίκηση παραγωγής 
•Γνώση Αγγλικών. Η γνώση της Γερμανικής είναι πρόσθετο προσόν 
 
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης τμημάτων παραγωγής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project managing 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Ν. Σάντα Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη κας Θεοχαροπούλου Κατερίνας 
ή e-mail: hr@elvial.gr

Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:

Για τους τομείς:  
•Επιθεμάτων 
•Γεν. Χειρουργικής

Υπεύθυνο Τομέα 
Πωλητές

Περιοχή:  
•Αθήνα (κωδ. 01) 
•Λάρισα (κωδ. 02)

Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ίδιο 
τομέα προϊόντων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Περιγραφή θέσης: 
•Ο/Η υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη πολύ σημα-
ντικών κατηγοριών προϊόντων της εταιρείας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@marthellas.
gr, υπ΄όψιν Κας Τάνιας Τσουράκη, (αναφέροντας απα-
ραιτήτως στο θέμα, τον κωδικό της περιοχής ενδια-
φέροντός σας).

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

Sales Executive  
(Rooms and Banquets)

•To manage, maintain and build on Hotel’s existing customer base (individual guests esp. corporate, 
companies, organizations and travel agents). 
•To scout for new business (rooms and events/banquets). 
•To conduct active sales calls including visits to existing and potential customers. 
•To constantly monitor the Hotel’s rooms and banquets business and take necessary action in order to 
maintain and increase revenue. 
•To manage (create, implement, monitor) the Hotel’s Sales plan on a daily basis. 
•To closely collaborate with the Hotel’s top management and actively take initiative and contribute to the 
Hotel’s Sales strategy and plan. 
 
Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in city hotels will be considered an extra asset) 
•Experience in working with companies, organizations, travel agencies & tour operators (leisure, corporate 
and MICE) and ability to collaborate effectively 
•An existing personal customer database / portfolio will be considered and extra asset 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) - additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport with the Hotel’s existing and potential clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and progress in one of the country’s leading city hotels 
•A degree in sales and/or tourism would be desirable 
•Valid driver’s license

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

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

Πωλητή / Πωλήτριας 
(Κωδικός SALWM0514)

Για την προώθηση των προϊόντων της στα super 
market στην Δυτική Μακεδονία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμά-
τευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στον νομό Κοζάνης  
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 SALWM0514, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepsicocareers.gr ή στο φαξ 
με αριθμό 2310 649505 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & 
Τριποτάμου 2, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56430. 
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310-649500. Υπόψιν : H.R. με 
την ένδειξη SALWM0514

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

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

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

Position description: As software developer or software tester you will be responsible for the development / testing 
of software programs for interfaces, protocols and network layer services of real-time telecommunications systems 
according to customer requirements.

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

Position requirements: 
Suitable applicants should possess following set of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience (2-4 years) on IP protocols, interfaces, standards and techniques, with a 
substantial practical contribution to software engineering production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java programming and software design (preferably in Unix/Linux 
platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/Linux and scripting languages (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with strong organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and quick learning ability. 
•Innovative spirit. 
 
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable for male candidates). 
 
You are kindly requested to apply only through our internet site www.nsn.com (Job seekers - Job search).
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Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εμπορικής Διαχείρισης ζητείται με 
απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία (ανάλογη σε εται-
ρία τροφίμων θα εκτιμηθεί). Άριστη γνώση Office, 
προγράμματος ERP, τιμολόγηση, παραγγγελειο-
ληψία, τήρηση αποθήκης, αγορές, διακίνηση και 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ISO. E-mail: 
alagou@gotsishouse.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Συνεργάτης με 
γνώσεις βιβλίων τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, 
εργατικών και μισθοδοσίας. Θα προτιμηθεί Συ-
νεργάτης με προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
Συνεργάτη με γνώσεις Μισθοδοσίας με 2ετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kmeni@premier.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
Συνεργάτη για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Προϋπηρε-
σία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
Αποδοχές αναλόγων προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή γνώστης βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας με ενημέρωση βιβλίων πελατών 
μας. Επιθυμητό δίκυκλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητεί-
ται έμπειρος -η Λογιστής -τρια, για ενημέρωση 
βιβλίων πελατών μας. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στους Αμπελόκηπους, ζητεί 
νέα με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηλώσεις 
εισοδήματος φυσικών προσώπων και σε βιβλία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: codes@
enternet.gr, fax: 210 6996965.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Λογιστή για συνεργασία. 
Τηλ: 6932 513858.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από ΕΠΕ, ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης. Αρμοδιότητα ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. Μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 6985 788663.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με κάρτα 
ανεργίας, ζητείται σε λογιστικό γραφείο στην Κερατέα 
για ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων πτυχιούχων. 
Τηλ: 6948 062135.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος από φοροελεγκτική εταιρία. 
Aπαραίτητες οι γνώσεις λογιστικής, MS-Office, ERP 
Softone, εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & 
Oracle & γνώσεις προγραμματισμού (Scripting). 
Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@mifo.gr, fax: 
210 6615989.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρο Συνεργάτη για 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α Απόφοιτος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου για άμεση πρόσληψη ως Βοηθός Λογι-
στή και Γραμματειακή Υποστήριξη σε εισαγωγική/
εμπορική επιχείρηση. Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση 
Λογιστή, αναλόγως προσόντων. Απαιτείται κάρτα 
ανεργίας. E-mail: interlab@tee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με τουλάχιστον 10 έτη εμπει-
ρία, γνώση Αγγλικών και Η/Υγια υπεύθυνη θέση 
στο λογιστήριο εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatzoudis@airtechnic.gr, τηλ.: 211 7055500, fax: 
210 2223283.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Μισθοδοσίας με τουλάχι-
στον 2ετή εμπειρία (ιδιαίτερα επιθυμητή η γνώση 
του προγράμματος XLINE). Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, καλή 
γνώση MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
masterkek.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
πρόγραμμα Softone, Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στη Λυκόβρυση ζητεί άτομα 
για άμεση πρόσληψη για νυχτερινή τιμολόγηση 
00.00, γνώση Η/Υ - διακίνηση μισθός ικανοποι-
ητικός, δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: mikros@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

AΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκδόσεων ζητεί Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία σε Λογιστήριο με βιβλία Γ’κατηγορί-
ας, γνώση λογιστικών πακέτων ERP, καλή γνώση 
ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Microsoft office και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrysa@koolworks.gr.

ΑΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκδόσεων ζητεί Λογιστή -τρια με 
5ετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, υπευθυνότητα στην τήρηση προθεσμιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrysa@koolworks.gr.

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

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε λογιστικό γραφείο 
(βιβλία Β - Γ - μισθοδοσία), με δυνατότητα παραμονής 
εκτός Αθήνας (Κέα). Η διαμονή προσφέρεται εκτός 
μισθού. E-mail: mseditions@gmail.com, τηλ: 6988 
240481, 6984 059053.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχους Λογιστές 
- Φοροτεχνικούς με προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη σε 
βιβλία Γ΄κατηγορίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@yourc.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής, ζητείται για ημιαπασχόληση 
από ΑΕ εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ. Επιθυμη-
τή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: accounts@
flavour-factory.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή στην Κατερίνη - Βιοζωκάτ 
με 3ετή προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο, 
γνώση Αγγλικής γλώσσας, ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@viozokat.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μερικής απασχόλησης ως Υπάλ-
ληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, Office, Internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ecosafe.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
για άμεση πρόσληψη άτομο, για νυχτερινή (12:00 
π.μ.) - πρωινή τιμολόγηση, με ανάλογη εμπειρία, 
γνώση Η/Υ, διακίνησης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Βοηθό Λογιστή, με 3ετή εμπειρία, γνώση λογιστικών 
πακέτων, γνώση του ΕΓΛΣ, κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, γνώση Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Υπεύθυνο Λογιστηρίου, Απόφοιτο ΑΕΙ, 5ετή εμπειρία, 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, αναλυτικής λογιστικής, βιομηχανικής κο-
στολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: mikros@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλληλο 
για το λογιστήριο, με απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
Λογιστικής, γνώση ERP (κατά προτίμηση Entersoft), 
χρήσης υπολογιστών και ιδιαίτερα Microsoft Office, 
γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, ΦΠΑ και Αναλυτικής Λογι-
στικής. E-mail: info@orthosurgical.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε γραφείο, Β - Γ 
μισθοδοσία. Δυνατότητα διαμονής εκτός Αθήνας 
Κέα. Βιογραφικά στο e-mail: mseditions@gmail.
com, τηλ: 6978 483971, 6984 059053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, Βοηθός Λογιστή από λογιστι-
κό γραφείο στον Πειραιά με γνώσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας με Β΄ τάξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
office@voutsinasjohn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις σύνταξης φο-
ρολογικών δηλώσεων, για τρίμηνη απασχόληση. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannisdrolias@gmail.com, τηλ: 210 2389572.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ τάξεως ζητείται ως προϊστάμενος 
λογιστηρίου σε ΑΕ/ΕΠΕ στην Θεσσαλονίκη. Προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση 
ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εργατικών-μισθολογικών 
θεμάτων, ERP-Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ: 0505.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Απόφοιτοι 
ΑΕΙ, καταγωγής και γέννησης από δημοτικά διαμερί-
σματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανίας. E-mail: 
gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 
ζητά Απόφοιτο Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ να εργαστεί στο εμπορικό τμήμα ως Σύμ-
βουλος Διαχείρισης Κεφαλαίων. E-mail: hrdb.dept@
gmail.com, τηλ: 6939 159010.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα ΑΠΕ επιθυμεί Οικονομολό-
γο ή Μηχανικό μόνιμα Project Manager, Λονδίνο 
8-12 μήνες και Αθήνα. Οι υποψήφιοι να γνωρίζουν 
άριστα Αγγλικά-Γερμανικά, να έχουν αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2-4 ετών. E-mail: np@infratec.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσε-
ων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομικά 
/ Marketing με διοικητικές και οργανωτικές ικα-
νότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 ετών. 
E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΚΑΡΙΕΡΑ στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (Financial 
Planning) σε: επενδύσεις-διαχείριση κινδύνου-τρα-
πεζικά ζητούνται με προσόντα: Πτυχιούχοι -ες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της, ζητεί άμεσα Στελέχη για τα τμήματα ενοικιά-
σεων-πωλήσεων. Προσφέρει 500€ αντιμίσθια, 
υψηλά ποσοστά προμηθειών, υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: k.golfinopoulou@
goldenhome.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κτηματομεσιτική δραστηριότητα ζητεί 
έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων για εργασία στο 
κέντρο και νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη, 
μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευση - σεμινάρια, δυνατότητα 
και εκτός έδρας. E-mail: info@marylandproperties.
gr, fax: 211 8001339.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 
ζητά Απόφοιτο Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ να εργαστεί στο εμπορικό τμήμα ως Σύμβουλος 
Διαχείρισης Κεφαλαίων. E-mail: hrdb.dept@gmail.
com, τηλ: 6939 159010.

ΕΤΑΙΡΙΑ brokers εξειδίκευση στον κλάδο ζωής, ζητά 
Συνεργάτες-Συνέταιρους από χώρο ασφαλίσεων 
γενικών κλάδων για μετατροπή-ανάπτυξη χαρτο-
φυλακίου. Ιδιαίτερες συμφωνίες με μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρίες αγοράς. Άδεια Ασφαλιστικού 
Συμβούλου, προϋπηρεσία στην ασφαλιστική αγορά. 
Τηλ: 6981 942068.

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας, με την υποστήριξη και δωρεάν εκπαίδευση που 
παρέχει γνωστή πολυεθνική, δυνατότητες καριέ-
ρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με ποσοστά 
βάσει αποτελέσματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για μεσιτικό γραφείο, πολύ 
καλές αμοιβές με δυνατότητα εργασίας από το χώρο 
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@sapphireresidence.
gr, τηλ: 6989 280785.

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

Η SOUTHEASTERN Ltd, ζητά Υπάλληλο Έκδοσης 
Ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων. Απαραίτητα προσόντα: 
Πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον ασφαλι-
στικό χώρο, άριστη χρήση προγράμματος ΒlueΒyte 
και Η/Υ, συντονιστικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@seib.gr.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται για υποστήριξη software 
(κυρίως), δικτύου και hardware. Εμπειρία είναι 
απαραίτητη. Έμφαση θα δοθεί στην καλή γνώση 
software (databases & servers). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@protean.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ link Technologies αναζητά Συγκοινω-
νιολόγους με γνώσεις Πληροφορικής. Απαραίτητο 
πτυχίο ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-tech.
gr, τηλ: 2310 383403.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Λογισμικού σε μεγάλη 
εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ. 
4+ έτη εμπειρία. Ερευνητικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-
tech.gr, τηλ: 2310 383403.

LOGIKON Labs is looking to hire Electronics - Computer 
Engineers in one (or more) of the following fields: 
PCB design, FPGA development, embedded software 
development. CVs: careers@logikonlabs.com, ref.
code: 20140507-EE-001.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development - 
documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, κατασκευή 
και τεκμηρίωση εφαρμογών μικροεπεξεργαστών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υπολογιστών συστημάτων ζητείται για 
εργασία σε internet cafe στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
6930 804378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων σε εταιρία 
στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του Συντάγματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: b.ypodioikisi@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικό Η/Υ, με εμπειρία σε MS προϊόντα-κάτοχο 
διπλώματος μηχανής. Απαραίτητα για υποστήριξη 
πελατών on site. E-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, τηλ: 210 9531000, κωδ: FEΑ05/14.

ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά Ηλεκτρολόγους - Ηλε-
κτρονικούς Μηχανικούς για Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση 
Εφαρμογών Μικροεπεξεργαστών (μΕ). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για part time απασχόληση σε ανάπτυξη εφαρμογών 
στο internet σε ανοικτό λογισμικό για εφαρμογή 
των απαιτήσεων του προτύπου ISO9001. Τηλ: 210 
4286227, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση όσο 
και 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στα πιο κάτω: C#, 
.NET Framework 3.5+, ASP.NET Web Forms, SQL 
Server 2008+, HTML, CSS, JavaScript. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΤΟ www.foodoodelivery.gr αναζητά Προγραμματιστή 
για την Θεσσαλονίκη με εμπειρία στην κατασκευή 
ιστοσελίδων και προγραμματισμού. Απαραίτητες 
γνώσεις: html, css, php και καλή javascript, jquery. 
Επιθυμητές, node.js. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
E-mail: info@foodoodelivery.gr.

MOZAIK Awarded Digital Agency is recruiting 
a Web Developer. Minimum 4 years’ experience 
using front-end technologies - HTML, HTML5, CSS, 
Javascript, JQuery, Ajax.position code DEV. CVs: 
career@mozaik.com.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής αναζητά Προγραμματιστή 
-τρια, με πτυχίο, με γνώση και εμπειρία σε σχεδίαση 
εφαρμογών και αντικειμονοστραφή προγραμματι-
σμό με γλώσσα java ή C-SHARP. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistika1998@yahho.gr.

ANDROID Developers required Senior Level with 
extensive knowledge of the Android PlatformCVs 
in Word: fiogr@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ο οποίος θα προσλη-
φθεί για να συμμετάσχει ως Android Developer σε 
ομάδα ανάπτυξης, ενός Project της εταιρίας μας 
στην Λευκωσία. Βιογραφικά στο e-mail: fiogr@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού, Πτυχιούχος ΑΕΙ, 
για ανάπτυξη λογισμικού σε Java SE, EE & Liferay. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@outsourcing.com.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται, με αντικείμενο 
εργασίας την ανάπτυξη εφαρμογών web τεχνο-
λογίες Microsoft (.Net). Απαιτούμενα: Εμπειρία και 
καλή γνώση ανάπτυξης λογισμικού web, .Net και 
βάσεων δεδομένων. Πλήρης απασχόληση. E-mail: 
hr@protean.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδι-
κτύου ζητεί συνεργασία με Web Developer, άριστες 
γνώσεις, php, asp, mysql, java, css, adnroid, ios. 
Τηλ: 6972 987578.

ANDROID Web Developer ζητείται από εταιρία 
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για συνεργασία 
με γνώσεις HTML, PHP, ASP, Action script mysql, 
java, css, ios. Τηλ: 6972 987578.

H MEGASOFT ζητά Delphi Software Engineer 
Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής με γνώσεις Delphi, 
PHP και MS SQL, με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Προσφέρονται εκπαίδευση, ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με κωδικό 
DSE14 στο e-mail: info@megasoft.gr.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers Ανώτερης 
ή Ανώτατης Σχολής. Γνώσεις Visual Studio, C# και 
MS SQL. Eκπληρωμένο στρατιωτικό. Προσφέρο-
νται εκπαίδευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές. Βιογραφικά με κωδικό C#SE14 στο 
e-mail: info@megasoft.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές Λογισμικού με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία, μισθός αναλόγως 
προσόντων, Sql, Java, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Software Developer. Επιθυμητές 
οι γνώσεις Visual Studio και SQL Server. Απαραί-
τητη η δυνατότητα άριστης γραπτής και προφορι-
κής επικοινωνίας σε μία ή περισσότερες από τις 
γλώσσες Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα. E-mail: 
hr@geobanking.gr.

H GEOVALUES - εταιρία γεωπληροφορικής, 
αναζητά ικανούς Ψηφιοποιητές - Χειριστές του 
Arc Info 9.3-10.1, με εμπειρία στην ψηφιοποίηση 
πολεοδομικών υποβάθρων και δημιουργία βάσεων 
δεδομένων. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: 
info@geovalues.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα Software Developper με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία. SQL, javascript, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για τη διαχείριση 
online shops. Παρέχονται μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mak-deco.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με άριστη γνώση Joomla 
CMS, customization μέσω html/css/php, newsletter. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Προ-
σφέρονται ικανοποιητικός μισθός, ευχάριστο πε-
ριβάλλον, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: WD2804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer ή Developer από εταιρία 
internet για 8ωρη πρωινή απασχόληση. Μισθός+IKA. 
Βιογραφικά με δουλειές στο e-mail: hr@aboutnet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Webergon ζητά Προγραμματιστή με 
γνώσεις C# και HTML για πρακτική άσκηση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@webergon.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται με τις απολύτως 
απαραίτητες γνώσεις του-ης που θα πρέπει να αφο-
ρούν κυρίως τα πιο κάτω: C#, NET Framework 
3.5, ASP.NET Web Forms SQL Server 2008+ 
HTML CSS JavaScript. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο-η Προγραμματιστή 
-τρια με άριστη γνώση php, jquery, javascript, ajax, 
css, mysql. Επιθυμητές γνώσεις linux, webserver. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@24hrsonline.eu.

WEB DEVELOPER ζητείται με γνώσεις σε 
object-oriented PHP προγραμματισμό, διαχεί-
ριση παραμετροποίηση CMS Drupal, γνώσεις σε 
jQuery-jQuery Mobile, σχεδιασμού-ανάπτυξης 
ιστοσελίδων σε HTML, CSS3, γνώσεις σε MySQL. 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@arnos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Web Developer 
για εξωτερική συνεργασία με καλή γνώση php, 
html/css, sql, javascirpt. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει ή να συνεργαστεί με 
έμπειρο Web Developer, εμπειρία σε magento, 
Wordpress, κ.λ.π απαραίτητη, να μπορεί να ολο-
κληρώσει ένα project από το μηδέν. E-mail: jobs@
pret-a-beaute.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - Web Developers πτυχιούχοι 
με πάθος την πληροφορική, 2+ετή προϋπηρεσία, 
ζητούνται να κατασκευάσουν web sites, -shops, 
portals, social networks και mobile apps σε PHP-
AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: epr-sk.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται να παίζει τα Rasberries 
στα δάχτυλα (hardware & software), να κατέχει 
από cloud και να μη διστάζει να πειραματιστεί. Τηλ: 
6937 009616.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για e-shop φαρμακείου, με γνώση 
σε φαρμακευτικά καλλυντικά και βιταμίνες, επι-
θυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, περιοχή 
Κερατσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: spirosmartikas@
gmail.com, τηλ: 6984 624028.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στην Ηλιούπολη ζητάει 
Προγραμματιστή -τρια για Native Android Development. 
Απαιτούμενα προσόντα: τουλάχιστον δύο χρόνια 
εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Android και 
άριστη γνώση Java/Android SDK. E-mail: hr@
digitup.gr, τηλ: 211 0121989.

Η VERTITECH ζητά έναν Web - Mobile Developer. 
Απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, σε 
ανάπτυξη λογισμικού ή σε σχετικά project. Απαιτείται 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vertitech.gr.

Η VERTIECH θέλει να προσλάβει έναν έμπειρο 
Web-Mobile Developer. Απαιτείται τουλάχιστον 
5ετής εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ή σε σχετι-
κά project. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@vertitech.gr.

ΑNOIKTH θέση εργασίας: Ζητείται Τεχνικός - 
Μηχανογράφος με γνώσεις παραμετροποίησης 
προγραμμάτων Altec (Κεφάλαιο, X-line, Atlantis) 
και γνώσεις Hardware. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@the-bsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Supporter - Μηχανογράφος με γνώσεις 
παραμετροποίησης προγραμμάτων Altec (Κεφάλαιο, 
X-line, Atlantis) και γνώσεις Hardware. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@the-bsc.gr.

CAN you deal with PHP, HTML, XML and Zend 
Framework successfully? We are a highly regarded 
German company in the finance industry and we 
are looking for Motivated Web-Developers. CVs: 
info@intragon.de.

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

WEB DEVELOPER ζητείται με καλή γνώση HTML / 
CSS / JQUERY, και τουλάχιστον 3-5ετη προϋπηρεσίας 
σε αντίστοιχη θέση. Η εμπειρία σε bootstrap θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@invensys.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτι-
κά Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - NET, Απόφοιτο σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, - να 
γνωρίζουν SQL και .ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για 
ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: .design@
galaxynet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet με εμπειρία 
στο στήσιμο και διαχείριση ιστοσελίδων και να είναι 
κάτοχος laptop. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: design@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με άριστες γνώσεις 3D και 
καλά Αγγλικά για εταιρία διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων. Βιογραφικά στο e-mail: pan@proevents.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία επίπλου στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Interior Designer. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@modabagno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για το ατελιέ μεγάλου περιο-
δικού μόδας. Απαραίτητη η άρτια γνώση indesign, 
photoshop και illustrator, καθώς και η προϋπηρε-
σία στο περιοδικό και κυρίως στο γυναικείο τύπο. 
Bιογραφικά στο e-mail: svernardou@pegasus.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με γνώσεις: Rhinogold ή Matrix 
gemvision-Magics envisiontec ζητείται για την 
παραγωγική διαδικασία. Με κάρτα ανεργίας και 
να μην έχει εργασθεί το τελευταίο 12μηνο σε 
αντίστοιχη θέση αυτής της ειδικότητας. Ε-mail: 
digeniakrita@hotmail.com.

συνέχεια στη σελ. 24

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

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Franchise στο Εξωτερικό 
(Κωδικός θέσης: YF01)

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ. ευρωπαϊκά νηματουργεία, ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στη Νάουσα/Ημαθίας:

Τεχνικός Μηχανημάτων Κλωστοϋφαντουργίας

Περιγραφή θέσης: 
•Πραγματοποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης, 
•Αξιολόγηση επενδύσεων - χρηματοοικονομικός  
σχεδιασμός, 
•Διαχείριση και το ποιοτικό φιλτράρισμα υποψήφιων 
franchisees, 
•Κλείσιμο συμβολαίων με υποψήφιους franchisees, 
•Λειτουργία & υποστήριξη δικτύου franchisee, 
•Συνεργασία με τις κατασκευαστικές εταιρίες, 
•Συμμετοχή στην κατάρτιση business plans &  
marketing plans 
•Κατάρτιση διαγνωστικών μελετών, 
•Διάγνωση αναγκών και σύνταξη εξειδικευμένων  
προτάσεων σε πελάτες, 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 5-7 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε δίκτυο λιανικής  
σε αντίστοιχη θέση, 

•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office, 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Γνώση δεύτερης γλώσσας 
θα εκτιμηθεί), 
•Δυνατότητα ταξιδίων, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης  
προβλημάτων, 
•Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία, ανάλυση και 
σύνθεση δεδομένων. 
 
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΥF01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

Κύρια καθήκοντα: 
•Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Επέμβαση βλαβών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ (ηλεκτρονικών ή αυτοματισμού  
ή ηλεκτρολόγων) 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή, προφορική) 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
•Διοίκηση προσωπικού

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pseraf@varvaressos.
gr. Υπόψη κας Σεραφείμ ή καλέστε μας στο 23320 52650. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχε-
μύθεια και επαγγελματισμό.

Τίτλος: Η εταιρία πληροφορικής WEXGroup ζητάει Προγραμματιστή/ρια για Mobile Application Development (iOS 
and Android developer).

Περιγραφή: 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Java, Xcode, Objective-C, Android SDK, MySQL, JSON, XML, ΡΗΡ 
•Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών iOS και Android 
•Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη εφαρμογή για κάθε platform 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής ή σχετικού αντικειμένου 
•Γνώσεις και εμπειρία σε: Location- Based Services, Ruby on Rails, CSS

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν απαραιτήτως δείγμα των εφαρμογών τους καθώς και βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@wexgroup.com

Το Αθηνόραμα ζητά:

Mobile Application Developer
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη IOS ή / και Android mobile applications 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων 
 
 Θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για tablets 
•Εξοικείωση με Adobe Photoshop  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό και δείγματα δουλειάς στο: jobs@athinorama.gr

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

Σχεδιαστή Βιομηχανικού Προφίλ 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ βιομηχανικού σχεδιασμού 
•Γνώσεις solidworks, autocad, 3D 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 

•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», Ν. Σάντα 
Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη κας Θεοχαροπούλου Κατε-
ρίνας. Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Τ.Σ» ή 
e-mail: hr@elvial.gr

IT Developer  
(Code ITD01)

Υπεύθυνος/η για: Την ανάπτυξη εφαρμογών Web 
(facebook applications, εταιρικό CRM) και Windows 
Forms. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ / IEK σε ανάλογη κατεύθυνση 
•2 έτη προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση 
•Asp.Net 
•Microsoft SQL Server 
•Visual Basic 
•CSS 3.x 
•HTML 
•MS Office (Microsoft Access σε επίπεδο ανάπτυξης) 

•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Επιθυμητά προσόντα: Θα εκτιμηθεί η γνώση Javascript, 
Mobile technologies (Android, iPhone), Window IIS

Προσφέρονται: Άριστο περιβάλλον - ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών - προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα 
και στο Εξωτερικό - Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη, 
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. 

Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος 
στο e-mail: georgakopoulou.j@caredirect.com

H ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑ ζητά να προσλάβει άμεσα:

Στέλεχος Πωλήσεων για το Νέο Υποκατάστημα Αθηνών
Προσόντα υποψηφίων: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε συναφή θέση 
και κλάδο 
•Δυναμικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ 
•Πτυχίο θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν 
•Υπάρχον πελατολόγιο επιθυμητό 
 
Παρέχονται: 

•Σωστό εργασιακό περιβάλλον - εκπαίδευση 
•Μισθός και bonus 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό 
•Δυνατότητα ανάπτυξης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: k.dermisisattiki@
gmail.com. Τηλ. επικοινωνίας: 210 4810095. Διεύθυνση: 
Λ. Θρακομακεδόνων 97, Αχαρναί.

Πωλήσεις Τμήματος Promotion της Εταιρίας 
(Κωδ. SALES/05/2014)

Ο κάτοχος της θέσης με έδρα την Αθήνα θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη των 
πωλήσεων της εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση σε διοίκηση επιχειρήσεων/marketing 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων ανάλογης ευθύνης 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέση marketing 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση στην χρήση Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας και προσανατολισμός στην επίτευξη  
αποτελεσμάτων 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές (bonus, αυτοκίνητο, κινητό, ιδ. ιατροφαρμακευτική 
ασφάλεια κ.α.) 
•Διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση 
•Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση με e-mail: hrgradm@gmail.com. Όλες οι αιτήσεις θα 
θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία με στόχο την ενδυνάμωση του δημιουργικού τμήματος, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός

Γραφίστα-ρια / Web Designer 
Κωδικός Αγγελίας: ΓΡΦ/2014

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολύ καλή χρήση των προγραμμάτων Adobe Photoshop, 
Illustrator, In Design, Quark Xpress 
•Δημιουργικό πνεύμα 
•Γνώση επεξεργασίας φωτογραφιών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας και προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων, ευχάριστη 
προσωπικότητα, δημιουργικό πνεύμα, υπευθυνότητα , διάθεση για δουλειά, συνεργάσιμη-ος. 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και σε δύσκολες καταστάσεις να είστε επιδεκτικοί σε οποιαδήποτε 
αλλαγή 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων σε περιβάλλον Mac & PC 
•Επιπρόσθετη γνώση προγραμμάτων Javascript, PHP, HTML, CSS,3d max 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης σε μία εταιρεία με ηγετική θέση στο κλάδο της

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: hrgradm@gmail.com 
κάνοντας χρήση του κωδικού αγγελίας ΓΡΦ/2014. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Στελέχη Πωλήσεων Τμήματος Promotion

Γραφίστα-ρια / Web Designer



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΕΤΑΙΡΙΑ φωτιστικών επιθυμεί να προσλάβει Από-
φοιτο του Τμήματος Σχεδιαστών και Γραφιστικής, 
για τη δημιουργία εντύπου διαφημιστικού υλικού, 
σχεδιασμό προϊόντων και συσκευασίας. Επιθυμητή 
η γνώση φωτογραφίας. E-mail: serpa@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία 7-10 ετών σε 
διαφημιστικές εταιρίες κυρίως σε προϊόντα τε-
χνολογίας. Εμπειρία χειρισμού από concept έως 
τελική μακέτα. Με άριστη γνώση Adobe Illustrator, 
Photoshop, Indesign. E-mail: jobs.emcb@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (συνεργεία, ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες), ζητούνται από Διακοσμήτρια. Βιογραφικά και 
δείγμα δουλειάς απαραίτητα στο e-mail: interiorhr@
outlook.com.

ΟΡΙΕΝΤΑΛ Δασκάλα ζητείται για μαθήτρια Λυκείου 
στα Μελίσσια με προϋπηρεσία και πείρα. Δίδεται 
αμοιβή 15€ το μάθημα. Τηλ: 6973 201222, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΚΙΘΑΡΑΣ Καθηγητής -τρια έμπειρος ζητά στα Με-
λίσσια για μαθήτρια με γρήγορη μέθοδο εκμάθησης 
και ακομπανιαμέντο με γραπτή προϋπηρεσία σε 
σχολή μουσική ή ωδείο, μισθός 20€ το 24ωρο. Τηλ: 
6973 201222, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εφημερίδα με έδρα τον Πειραιά ζητά 
Σελιδοποιό με προϋπηρεσία, γνώστης προγράμμα-
τος QuarkXPress σε περιβάλλον pc, photoshop, 
illustrator. 4ωρη απασχόληση, (14:00-18:00). Μι-
σθός-ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
koinoniki.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί νέους-ες 
Τελειόφοιτους Σχολών Γραφιστικής για πρακτική 
άσκηση στα site του, με άριστες γνώσεις photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
Portal - ΠΓ.

ZHTOYNTAI Mοδίστρες με Αγγλικά για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. Αγγλικά γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια με εμπειρία από εταιρία 
ψηφιακών εκτυπώσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@dplazaridis.gr, τηλ: 2310 467231.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται από 
βιοτεχνία ειδών λαϊκής τέχνης στην Ελευσίνα - 
Μαγούλα. Τηλ: 210 5555155.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων στο χώρο του μοντέρνου 
κοσμήματος ζητεί Παρασκευάστρια με εμπειρία στον 
χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@athensprotasis.
com, Υπόψη Μανωλέσσου Σοφίας.

GRAPHIC Designer ζητείται με άριστη γνώση 
Photoshop, Illustrator, InDesign. Άριστη γνώση 
Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός, ευχά-
ριστο περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: GD1605.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, 211 1057700, κα Νίκη.

Η ORANGE Advertising στη Θεσσαλονίκη προ-
σλαμβάνει Art Director με άριστη γνώση adobe 
illustrator, photoshop, indesign. 5ετή προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητη η παρουσίαση 
portfolio. Βιογραφικά στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για part time απασχόληση 
με άριστες γνώσεις Photoshop. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@profclinic.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με γνώση dreamweaver, flash, 
photoshop από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: greekpromotion@gmail.com.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ εσωτερικού - εξωτερικού επαγ-
γελματικού χώρου και κατοικίας, με άριστη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

DJ’S έμπειροι -ες ζητούνται, με άριστη γνώση Αγ-
γλικών, για Vip επιχειρηματικές και προσωπικές 
εκδηλώσεις. Τηλ: 210 4110221, ώρες επικοινωνίας 
12:00-16:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Γραφίστας για πρακτική 
άσκηση σε εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 
Inspot sa.Απαραίτητες γνώσεις Adobe Photoshop 
και illustrator. Βιογραφικά στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας πλήρους απασχόλησης από 
εταιρία συνεδρίων στη Ν. Σμύρνη, για επιμέλεια 
εντύπων. Βασικός μισθός. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία στον τομέα των συνεδριακών εντύπων και η 
αποστολή βιογραφικού και δείγματος εργασιών. 
E-mail: ets@otenet.gr, Τηλ: 210 9880032.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ νέος με άριστη γνώση InDesign ζη-
τείται για ημιαπασχόληση 5 ώρες, μία φορά την 
εβδομάδα για επιστημονικό περιοδικό και βιβλίο, 
ελαστικοί όροι εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.publication@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο της ενέργειας αναζητά 
Γραφίστα -τρια με εμπειρία, για freelance συνεργασία 
στα projects της εταιρίας (έντυπα, flyers, μακέτες 
κ.α.). Βιογραφικά και αποστολή δείγματος δουλειάς 
στο e-mail: aggelies@rocketmail.com, κωδ:GRF.

D.J. ζητείται από κοκτέιλ μπαρ στον Πειραιά, με 
καλές μουσικές γνώσεις και δημόσιες σχέσεις, 
κατά προτίμηση φοιτητής, από περιοχές του Πειραιά. 
Τηλ: 6972 314298, 6932 559679.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητούνται 

για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα νησιά, επαρχία-
Αθήνα. Όχι κονσομασιόν, μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώση όλης της adobe 
suite (photoshop-illustator-in design) και γνώ-
σεις social media. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
axelaccessories.com.

PHOTOSHOP Expert ζητείται από imaging studio 
με εμπειρία σε ρετούς προσώπων για πλήρη απα-
σχόληση. Εμπειρία σε Adobe Premier θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: iro@actionimages.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική, ζητεί άτομο οργανωτική, 
υπεύθυνη, με γνώσεις χειρισμού social media 
και γραφιστικής για άμεση συνεργασία. Τηλ: 210 
5233188.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες-γυναίκες Ραδιοφωνικοί 
Παραγωγοί (με πείρα η χωρίς) για στελέχωση 
εκπομπών μεγάλου web-tv Radio που έχει έδρα 
τους Αμπελόκηπους Αθηνών. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υπάρχει στούντιο. E-mail: afanis_iroas@hotmail.
gr, τηλ: 6973 186702.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ. Περιοχή εργασίας Ελληνικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@fab.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυμά-
των στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για εταιρία ταξί στην 
Νέα Ιωνία, να γνωρίζουν Αγγλικά και Η/Υ. Τηλ: 
6944 322804.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ κύριος -α με εμπειρία στο 
telemarketing, ζητείται για υπεύθυνη θέση γρα-
φείου από αθηναϊκό όμιλο, πρωινή 5ήμερη ημι-
απασχόληση. Τηλ: 210 3630271, 6977 210549, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΙΑΤΡΙΚΟ ενημερωτικό κέντρο, ζητεί για άμεση 
πρόσληψη 2 άτομα, στο Τμήμα Υποδοχής και 
Ενημέρωσης, άριστο περιβάλλον, μισθός 980€ 
μικτά. Τηλ: 210 5230296, κα Μαυρομιχάλη.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βραζιλιάνικη ζητεί 8 φοιτήτριες για τις 
θέσεις της Γραμματείας και της Τηλεφωνήτριας, 
4ωρη εργασία κάθε μέρα, πρωί ή απόγευμα. Τηλ: 
6936 379693.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί έμπειρες Τηλεφωνήτρι-
ες για εσωτερική θέση γραφείου για προώθηση 
υπηρεσιών, σταθερή μισθοδοσία, μπόνους. Τηλ: 
211 2008450.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για τμήμα προώθησης 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, με εμπειρία, 
άνεση στην επικοινωνία, δυναμισμός και όρεξη 
για δουλειά, άριστο εργασιακό περιβάλλον, αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 6909 353559.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον ΗΣΑΠ Ταύρου, ζητεί 
Πωλητές -ριες, για εσωτερική θέση γραφείου, 
για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας, ευέλικτο 
ωράριο, σταθερός μισθός. Τηλ: 210 5239062.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά (3) άτομα, για στελέχωση 
νέων τμημάτων, απαραίτητες γνώσεις internet. 
Tηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση από εμπορική 
εταιρία, όχι Πωλητές. Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση, πρωινή ή απο-
γευματινή. Εξωτερικές εργασίες και εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@
gmail.com, τηλ: 6940 016008.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται από εταιρία 
διαφήμισης με ευχέρεια λόγου και δυνατότητα 
επικοινωνίας. Προσφέρονται εκπαίδευση, μισθός, 
bonus, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική και πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Tηλεφωνικών Πωλήσεων στους 
κλάδους υγείας και ενέργειας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για τη στελέχωση νέου τμήματος εταιρίας 
στο χώρο υγείας για εξυπηρέτηση - ενημέρωση 
πελατολογίου της εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 6987 995859.

CALL Center Manager ζητείται για τη διοίκηση 
ομάδας μεγάλης εταιρίας. Εξαιρετικές αποδοχές, 
μισθός, bonus, ιδιωτική ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: mm.cyber27@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο 

e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, τηλ: 6940 016008.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΓΡΑΦΕΙΟ Ομίλου ζητά νέα στο τμήμα εξυπηρέτη-
σης και ανάπτυξης πελατολογίου. Όχι πωλήσεις. 
Εμπειρία στον τομέα επικοινωνίας θα εκτιμηθεί. 
Μισθός, ασφάλιση, άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
Μοναστηράκι Αθήνα. Ε-mail: info@twin.gr, τηλ: 
210 3221110.

ΠΛΗΣΙΟΝ μετρό Μεγάρου Μουσικής, εταιρία επιθυμεί 
να προσλάβει έμπειρα άτομα για: Εκπροσώπους 
Τηλεφωνικής Ενημέρωσης. 4ωρη απασχόληση. 
Στόχος η προώθηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 450€. Τηλ: 6937 
223595.

ΕΤΑΙΡΙΑ, επίσημος συνεργάτης Vodafone, αναζητά, 
δραστήριους, επικοινωνιακούς, Υποψήφιους -ες, 
με αρμοδιότητα την τηλεφωνική προώθηση και 
πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. 6 ή 8 ώρες. Βιογραφικά στο 
e-mail: vodafone@500001.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη 10 ατόμων ζητούνται για το 
τηλεφωνικό κέντρο κορυφαίας εταιρίας στο χώρο 
του θεάματος. Προσφέρονται σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
εξέλιξη. Πατήσια Κέντρο. Βιoγραφικά, με κινητό 
τηλέφωνο υποχρεωτικά στο e-mail: powercall54@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εξυπηρέτηση - οργάνωση 
ανθρώπινου δυναμικού, προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, δυνατό-
τητα καριέρας, ωράριο ευέλικτο, ημιαπασχόληση. 
Τηλ: 6973 910604.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμεροo, 8ωρo, στα-
θερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail αναγράφοντας 
«Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων 
Οφειλών»: human.resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοινω-
νιακές, για έρευνα αγοράς από μεγάλο ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό στη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.com. 
κωδ. θέματος: HR.155.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ζητείται για πλήρη απασχόληση στο 
τηλεφωνικό κέντρο κλινικής αισθητικής ιατρικής, 
δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Δυνατότητα εξέλιξης. Υπευθυ-
νότητα και γνώση Αγγλικών απαραίτητη. E-mail με 
φωτoγραφία: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για επωφελή εργασία, ελεύ-
θερες ώρες συνεργασίας. Τηλ: 210 8251617, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-13:00, 17:00-19:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ θέλει να επανδρώσει την μονάδα της με 
άτομα Απόφοιτους Λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, προοπτικές 
και εξέλιξη. Τηλ: 6974 068508.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Παρέχεται εκ-
παίδευση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άμεση πρόσληψη, 4ωρη - 
5ωρη - 6ωρη απασχόληση από όμιλο επιχειρήσεων, 
ασφάλιση, μπόνους βασικός μισθός, πλησίον ΗΣΑΠ 
Πατησίων, μισθός 450€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία για μερική απα-
σχόληση. Προσφέρεται βασικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον κοντά σε ΗΑΠ 
Άνω Πατησίων, μισθός 450€. Τηλ: 210 2282023.

2 ΑΤΟΜΑ ζητούνται για στελέχωση απογευματινού 
τμήματος γραφείου ώρες εργασίας 17:00 - 20:00, 
προσφέρεται σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
περιοχή Ομόνοια, μισθός 250€. Τηλ: 6933 011943.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άμεση πρόσληψη, 4ωρη - 
5ωρη- 6ωρη απασχόληση από όμιλο επιχειρήσεων, 
ασφάλιση, μπόνους βασικός μισθός, πλησίον ΗΣΑΠ 
Πατησίων, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία για μερική ή πλήρης 
απασχόληση, προσφέρεται βασικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον, κοντά σε ΗΣΑΠ 
Άνω Πατησίων, μισθός 750€. Τηλ: 210 2282023.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες με εμπειρία στο τηλεμάρ-
κετινγκ ζητούνται. Προσφέρονται, μισθός, ΙΚΑ 
και μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: gdslask@
gmail.com.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Online Assistant (Freelancer) 
άμεσα. Νέοι συνεργάτες για την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση του Πελατολογίου. Πρωινή πενθή-
μερη εργασία, μισθός, bonus. Ευκαιρία εργασίας 
από τον δικό σας χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@progressivetran.net.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. 
Απόφοιτοι λυκείου και άνω, καλή γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, μπόνους 
και μεταφορά προς και από στο χώρο εργασίας. 
E-mail: fani.zarkou@adecco.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες ημιαπασχόλησης για 
προώθηση εταιριών ηλεκ. ενέργειας - τηλεφωνίας 
- καρτών υγείας. Άμεση πρόσληψη, Αργυρούπολη. 
Μισθός - ΙΚΑ - bonus. Τηλ: 210 9639440, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:30.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εμφανίσιμους νέ-
ους Επόπτες για σούπερ μάρκετ, 6ωρο πρόγραμμα 
Παρασκευή-Σάββατο, μισθός, ασφάλιση, κάτοχοι 
Ι.Χ. Τηλ: 210 9525311.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητεί έμπειρους Πωλητές, 
για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, για την προώθηση 
επώνυμης σταθερής τηλεφωνίας, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
συν μπόνους. Τηλ: 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από γραφείο στο Πεδίον του 
Αρεως για πρωινή εξωτερική εργασία με σκοπό 
την πώληση. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 
210 8212972.

ΑΤΟΜΟ ζητείται, μορφωμένη με ικανότητες επι-
κοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, δραστήρια ως 
Υπεύθυνη Προώθησης μοναδικού προγράμματος 
και προβολής επιχειρήσεων στο ίντερνετ. Ελκυστικό 
πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@ssinet.biz.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση σε μεγάλη εταιρία 
καφέ. Μερική απασχόληση. Τηλ: 6940 857591.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για μόνιμη συνεργασία Πωλητές Ex-
Van με προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο ή στο 
merchandising καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για promotion, marketing, από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

EΤΑΙΡΙΑ βιολογικών προϊόντων ζητά Πωλητές 
ανά την Ελλάδα με εμπειρία, για την προώθηση 
βιολογικών χυμών, πρώτης κυκλοφορίας πανελ-
ληνίως. Αμοιβή με ποσοστό επί των πωλήσεων. 
E-mail: info@worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για promotion εντύπων για 
ημιαπασχόληση. Τηλ: 213 0073549.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για προώθηση καλλυντικών. Τηλ: 
210 7470601.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα από το χώρο 
άθλησης για την ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου 
project. Eυελιξία στο ωράριο - Εκπαίδευση. Τηλ: 
6941 591109.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής, ζητεί άμεσα άτομα για προώθηση 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@
gmail.com, τηλ: 210 9714800.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για υπηρεσία προβολής και 
προώθησης στο web. Aπαιτούνται επισκέψεις σε 
πελάτες και υποψήφιους πελάτες σε περιοχές βορείων 
και βορειοδυτικών προαστίων. Οδήγηση δικύκλου 
και ελεύθερο ωράριο. E-mail: hr@protean.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά Συνεργάτες για το 
τμήμα marketing προώθησης και ανάπτυξης. Πα-
νελλαδικά μεγάλες ευκαιρίες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: elpissavvopoulou@gmail.com, τηλ: 210 
9847870, 6956 021711, κα Σαββοπούλου Τίνα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική και πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία διατροφής. Τηλ: 
6939 791124.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα άτομα εμφανί-
σιμα - επικοινωνιακά, για προώθηση και γευστική 
δοκιμή προϊόντων σε καταστήματα σούπερ μάρκετ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε προώθηση - πώληση. 
Τηλ: 210 2583656.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από διαφη-
μιστική εταιρία στο Πεδίον του Άρεως, για διανομή 
διαφημιστικού υλικού και προώθηση χαρτών. Τηλ: 
210 8213596.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσσα-
λονίκη ζητά νέες -ους για προωθητικές ενέργειες. 
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
promotion καθώς και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ πανελλαδικώς ιδιωτικός ορ-
γανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας (Ι.Ο.Π.Υ.Υ.) 
αναζητεί Εξωτερικούς Ανεξάρτητους Συνεργάτες 
για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του 
οργανισμού. Βιογραφικά στο e-mail: cv@iopyy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για Γερμανική εταιρία που 
προωθεί επενδυτικές ράβδους χρυσού. Εισοδήματα 
μέχρι 3.000€. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις! 
Βιογραφικά στο e-mail: lm.emgoldex@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή στο χώρο αναζητά 2 Προωθητές 
Πωλήσεων για πωλήσεις σε βενζινάδικα, συνεργεία. 
Μισθός και ποσοστά. Προϋπηρεσία και γνώση Αγ-
γλικών επιθυμητά. Βιογραφικά στο e-mail: katsaris.
intertrade@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Αντιπρόσωπος, κάτοχος δί-
κυκλου, δραστήριος για προώθηση πρωτοποριακού 
προϊόντος σε καταστήματα εστίασης (bar-cafe-
hotels-restaurants). Μισθός-ασφάλεια-εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@healthandlifewf.gr, 

τηλ: 210 5053257, 210 5066489.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκπαί-
δευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ για Μοντέλα ζητούνται, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, για συμμετοχή σε παρουσιάσεις - εκθέσεις 
- προωθήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και επιχει-
ρηματικές εκδηλώσεις. Τηλ: 210 4110212, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για Promotion από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία, ευπαρουσίαστες-με ευχέρεια 
λόγου και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 έτη+, 
για προωθητικές ενέργειες. Oλόκληρο το καλο-
καίρι-αμοιβή αυθημερόν. E-mail 3 φωτογραφιών 
(κοντινές, ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Θεσ-
σαλονίκη ζητά άτομα για προώθηση υπηρεσιών. 
Έμμισθη σχέση εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα υπεύθυνα και σοβαρά, για 
ολική απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodo@yahoo.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης ρούχων ζητεί άμεσα νέες για 
Promotion, με ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: athenco@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες άμεσα από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για προωθητικές ενέργει-
ες ολόκληρο το καλοκαίρι. Ευχέρεια λόγου και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών+. Αμοιβή 
αυθημερόν. Ε-mail με 3 φωτογραφίες (2 κοντινές, 
1 ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα και επικοινωνιακά, ζητού-
νται από διαφημιστική προωθητική εταιρία για την 
στελέχωση προωθητικών προγραμμάτων. Απαραί-
τητη σχετική εμπειρία στο αντικείμενο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: success@hol.gr, τηλ: 
2310 423292.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα, ευπαρουσίαστα και επικοινω-
νιακά άτομα από ξενόγλωσσο οργανισμό για έρευνα 
αγοράς. Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα κατόχους 
Ι.Χ. για εποπτεία προωθητικών προγραμμάτων 
και εντύπων. 8ωρη απασχόληση, ικανοποιητικές 
αποδοχές και επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
2583682.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για προώθηση καρτοκινητής. 
Πλήρης απασχόληση. Επιθυμητά: Απόφοιτοι Λυ-
κείου, επικοινωνία, επίτευξη στόχων, εμπειρία 
σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες, γνώσεις 
Η/Υ. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
hr@3wtrans.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα επικοινωνι-
ακά-εμφανίσιμα άτομα για Προώθηση γνωστών 
προϊόντων σε καταστήματα super market. Απαραί-
τητη η κατοχή πιστοποιητικού υγείας. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην προώθηση-πώληση. Τηλ: 210 
2583683.

ΠΩΛΗΤΕΣ - Συνεργάτες για προώθηση προϊόντων 
βιομάζας όπως pellet - μπριγκέτες παραγωγής μας 
και μη. Τηλ: 6937 338121, 210 5570374.

ON LINE τουριστικός οδηγός, αναζητά Αντιπροσώ-
πους - Πωλητές, για την προώθηση των υπηρεσιών 
της στην Αττική. Τηλ: 211 8009663.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά άτομα δραστήρια, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία στην εισαγωγή-
εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία σε κέντρα αδυ-
νατίσματος να οργανώσει και να διευθύνει την 
προώθηση κέντρου αδυνατίσματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά 
και όραμα για δημιουργία. Η πρότασή μας αφορά 
ανεξάρτητη συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρία 
παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής στην Ευ-
ρώπη. Βιογραφικά στο e-mail: gregsamourkas@
hotmail.com.

ΑΜΕΣΟ ξεκίνημα σε 5 νέες εμφανίσιμες με άνεση 
στην επικοινωνία για promotion σε Αθήνα και νησιά. 
Βιογραφικά με photo στο e-mail: greekpromotion@
gmail.com.

H/O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για τα merchandising standards της εταιρίας στα 
καταστήματα, στο showroom. Υποχρεωτική προϋ-
πηρεσία ως Merchandiser στο χώρο της ένδυσης, 
υπόδησης και αξεσουάρ. Δυνατότητα ταξιδιών. 
E-mail: hr@axelaccessories.com, κωδ: MER1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για τμήμα 
marketing και promotion. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplus.gr.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για Προώθηση Τηλεφω-
νικών Προγραμμάτων, μισθός 600, περιοχή Πειραιά, 
δίπλα ΗΣΑΠ. Τηλ: 213 0285347, 6975 683998.

συνέχεια στη σελ. 26

Μηχανικός Συστημάτων Μετάδοσης Ισχύος  
με Έδρα την Αθήνα

Περιγραφή ρόλου: Ο / Η Μηχανικός Υποστήριξης έχει την ευθύνη της μελέτης και του σχεδιασμού ολοκληρωμένων 
συστημάτων κίνησης για τη βιομηχανία. Συγκρίνει και αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις και προϊόντα, προετοιμάζοντας 
την τεχνική πρόταση και τον προϋπολογισμό της εφαρμογής. Προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες. 

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες:  
•Ηλικία 30-40 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού πολυτεχνικής σχολής 
•Προετοιμασία και σύνταξη τεχνικοοικονομικών προτάσεων 
•Πολύ καλή γνώση στη μετάδοση ισχύος  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Εμπειρία σε αυτοματισμό και συστήματα επικοινωνίας 

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, με συγκεκριμένη 
θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Αλεξανδροπούλου.

H STAR MARKETING CENTER επίσημος συνεργάτης της 
AEROTEL στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξη της στο 
χώρο παροχής ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων 
επικοινωνίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας δίνοντας 
έμφαση στο εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο 
ανθρώπινο δυναμικό.

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα ενταχθεί 
στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας και οι αρμοδιό-
τητες του θα περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση 
υπηρεσιών μεγάλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και 
ψηφιακής τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε  
τηλεφωνικές πωλήσεις - τηλεφωνικό κέντρο  
(call center) 

•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού  
υπολογιστή 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
(πρωινή - απογευματινή) 
 
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:  
info@starmarketingcenter.com.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1023101.

Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας
Αξίζεις 5,000 ευρώ μηνιαίως; 
 
Θέλεις; 
•Θέλεις να ενταχθείς στον μεγαλύτερο 
οργανισμό πωλήσεων ακινήτων  
παγκοσμίως; 
•Θέλεις να κερδίζεις περισσότερα  
από 60.000€ ετησίως; 
•Θέλεις να κάνεις καριέρα στο καλύτερο 
και μεγαλύτερο γραφείο στην Ελλάδα; 
•Θέλεις την καλύτερη εκπαίδευση  
διεθνώς; 
•Θέλεις να έχεις προσωπική καθοδήγηση 
και να υποστηρίζεσαι από έμπειρο  
επαγγελματία; 
•Θέλεις να έχεις ένα πλάνο καριέρας 
προσαρμοσμένο σε σένα; 
•Θέλεις να αυξήσεις τον προσωπικό σου 
πλούτο; 
 
Μπορείς; 
•Μπορείς να επενδύσεις στην προσωπική 
σου επιτυχία; 
•Μπορείς να διαχειριστείς τις  
προσωπικές σου δαπάνες για 3 μήνες; 
•Μπορείς να αναλάβεις προσωπική  
ευθύνη για τη δουλειά σου το χρόνο σου 
και τα αποτελέσματα της προσπάθειάς 
σου; 
•Μπορείς να ακολουθείς οδηγίες και 

κατευθύνσεις; 
•Μπορείς να επικοινωνείς και  
να συναντάς νέους πελάτες; 
•Μπορείς να δουλέψεις πολύ σκληρά; 

Επικοινώνησε με την RE/MAX ΝEWDEAL, 
Νο 1 στις πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα 
με τους περισσότερους και τους καλύτερους 
συμβούλους ακίνητης περιουσίας.. 

Είναι η ελίτ των επαγγελματιών  
στο real estate. Δείτε αναλυτικά:  
www.kariera.remax-newdeal.com 
 
Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο  
δεν είναι απαραίτητα. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
(university of REMAX) 
•Ισχυρό brand name (ανάμεσα στα πιο 
αναγνωρίσιμα σήματα διεθνώς) 
•Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων  
για την ανάπτυξη των συνεργασιών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαφημιστική προβολή 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
newdeal.remax@gmail.com

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

Field Service Engineer  
 (Κωδικός: FSE A0414)

(Αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, τους Νομούς Αττικής, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας 
και την Κρήτη).

Αρμοδιότητες: Οι θέσεις ανήκουν στη διεύθυνση customer operations και οι κάτοχοι τους αναφέρονται στον technical 
support & field service supervisor. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης πε-
λατών της στο πεδίο (Field) του δικτύου DSL, με σκοπό την έγκαιρη επίλυση βλαβών και την προληπτική / διορθωτική 
συντήρηση του εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο TΕΙ ή ΙΕΚ τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογία και συστήματα ADSL, SHDSL. 
•Γνώσεις τεχνικών εγκατάστασης, μετρήσεων και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 
•Γνώση και εμπειρία χειρισμού οργάνων μέτρησης χαλκού (cable analyzers). 
•Εμπειρία σε χρήση MS Office (Word, Excel). 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου Α’ κατηγορίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε εξοπλισμό DSLAM και πολυπλεκτών. 
 
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας καθώς και την περιοχή ευθύνης 
που σας ενδιαφέρει, στο e-mail: jobs@360connect.gr

Η MilkPlan, η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία κατασκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Βιομηχανικό Σχεδιαστή 

Η εταιρία ενδυμάτων Boggi Milano ζητά:

Πωλητή-τρια  
για τo Κατάστημα στο Golden Hall

Για τη στελέχωση τμήματος έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D), στα εργοστάσιά της στο Λαγκαδά  
Θεσσαλονίκης. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ σε σχετικό αντικείμενο  
του βιομηχανικού σχεδιασμού 
•Άριστη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος 
SolidWorks 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Η παρουσίαση δειγμάτων προηγούμενης  
δουλειάς θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•εκπαίδευση και προοπτικές 
•αξιοκρατικό περιβάλλον 
•μηνιαίο σταθερό μισθό με ασφάλιση 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@milkplan.com

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση  
πελατών 
•Καλή γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στα e-mail:  
fk@boggi.gr & info@boggi.gr

Ιατροί και Νοσηλευτικό Προσωπικό από τη Νότια Ευρώπη
Αναζητούνται επειγόντως ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό της νότιας Ευρώπης για ένα καινούργιο ξεκίνημα σε 
νοσοκομεία, ιατρικά ινστιτούτα και άλλες ιατρικές επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Γιατί είναι η Adler - Service Gmbh η σωστή επιλογή στην υγεία; Η πολύχρονη εμπειρία μας στην επιτυχή τοποθέτηση 
των επαγγελμάτων υγείας και των ιατρών στην εγχώρια αγορά και η συνεργασία με τους πολυάριθμους οργανισμούς 
και η μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης με τους εργοδότες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία 
μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες για το έργο που θα ωφελήσει όλες τις πλευρές .

Προσφέρουμε στο ιατρικό προσωπικό: Ικανοποιητικούς μισθούς, μετεκπαίδευση με προοπτική για μια μόνιμη θέση 
εργασίας στο γερμανικό ιατρικό σύστημα.

Η μεσολάβηση και η εξυπηρέτηση από εμάς για τους ενδιαφερόμενους είναι δωρεάν.

Οποιαδήποτε μετεκπαίδευση χρηματοδοτείται από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ή από τους ίδιους τους εργο-
δότες. Ζητούνται:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες 
Ανειδίκευτοι Ιατροί - Ιατροί - Παραϊατρικά επαγγέλματα

Υποστήριξη και συμβουλές από το Α έως το Ω: Βοηθάμε τους ενδιαφερόμενους στην εύρεση διαμερίσματος, στην 
μετακόμιση , στα μαθήματα της γλώσσας και των ιατρικών εννοιών και τους υποστηρίζουμε από την αρχή να αισθά-
νονται απολύτως προετοιμασμένοι για τη νέα τους δουλειά.

Προσφέρεται: 
•Μαθήματα Γερμανικών Α1 έως Β2, σε κέντρα ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο ξεκινά η προε-
τοιμασία για την ομαλή προσαρμογή σε ένα καινούριο περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος Β2 με τεστ 
αναγνώρισης ως νοσηλεύτρια / νοσηλευτής ο δρόμος είναι ανοιχτός για μία θέση εργασίας. 
•Στήριξη στην προετοιμασία των εγγράφων της αίτησης - πρώτες συνεντεύξεις εργασίας μέσω Skype,  
συνέδρια με μεταφραστές που παρέχουμε 
•Προσωπική γνωριμία σε σύντομο χρονικό διάστημα με πιθανούς εργοδότες στη Γερμανία, ώστε να μπορείτε  
να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. 
•Μετακίνηση στη Γερμανία με μια εξασφαλισμένη σύμβαση εργασίας και γνωριμία με τις θέσεις εργασίας 
•Υποστήριξη των προγραμμάτων, μέσω των οποίων μπορείτε να λάβετε επιδοτήσεις για το ταξίδι και  
την παραμονή σας, κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεις, όπως και τα έξοδα παρακολούθησης των μαθημάτων  
της γερμανικής γλώσσας.

Ενδιαφέρεστε; 
•Τότε στείλτε μας ένα βιογραφικό και εμείς θα επιλέξουμε τους κατάλληλους. 
•Θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε να κάνετε το επόμενο βήμα.  
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail: m.vassiliou@adler-service.com
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Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για dvd - video club, 6ήμερη 
εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, ασφάλι-
ση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: nea_ergasia@
yahoo.com.

ΕΧΕΙΣ ΟΡΕΞΗ και ενθουσιασμό για εργασία στα 
καταστήματα Pennie. Αναζητούμε Πωλήτριες για το 
νέο κατάστημα στη Γλυφάδα. Μας ενδιαφέρουν τα 
εξής: προϋπηρεσία στην πώληση-επικοινωνιακός 
χαρακτήρας-ομαδικό πνεύμα-συνέπεια, Αγγλικά 
και Η/Υ. E-mail με φωτογραφία: hello@pennie.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση τροφίμων ποτών 
στη Ζάκυνθο, ζητούνται για την καλοκαιρινή σε-
ζόν, Πωλητές -τριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Μισθός και μπόνους, διαμονή. Τηλ: 
26950 45169, 26950 44039.

ΑΝΔΡΑΣ ή Γυναίκα ζητείται για Πωλητής σε τμήμα 
Αλλαντικών-Τυροκομικών-Κρεοπωλείο σε αλυσίδα 
super market στη Ζάκυνθο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
προϋπηρεσία και εμπειρία και γνώση Αγγλικών. 
Μισθός ικανοποιητικός. Μόνιμη εργασία. Fax: 26950 
45169, τηλ: 26950 44039.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για εργασία Πωλητή από αναψυκτή-
ριο-μπουγάτσα στην Καλαμαριά. Τηλ: 6944 890527, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00 και 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπεύθυνος Καταστήματος 
στην περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@bgb.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από περίπτερο στην Καλλιθέα 
για ρεπό. Τηλ: 6979 757081.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργασιών διαφημιστικό 
δώρο-στυλό-αναπτήρες-μπουφάν, καπέλα-αθλητικά 
είδη κ.α, ζητεί Πωλητές για Αθήνα και υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τηλ: 210 5758500, fax: 210 5758504.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή -τρια, με δίπλωμα ΙΧ, για 
υλικά συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9953066.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Κρεοπώλη. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο fax: 22420 48734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εμπορική εταιρία άτομο 
για Ταμίας με βασική προϋπόθεση την άριστη χρήση 
του kefalaio της altec. Τηλ: 210 3222663, ώρες 
επικοινωνίας 8:00-10:00, εσ: 114.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για ζαχαροπλαστείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hrpm@outlook.com.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από την εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων και 
γλυκών, γλυκήρευστα για την Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: personel@glikireysta.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητείται Πωλητής επίπλων 
γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο του 
επαγγελματικού επίπλου.Δίνεται αμοιβή και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: karfik@thegreenoffice.gr, 
fax: 210 8141357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για internet cafe για το τμήμα Support. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε cafe και γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι - νέες για πρωινή ή και βραδινή 
απασχόληση στους τομείς Service και Πώληση 
Προϊόντων με αντίστοιχη εμπειρία στο κατάστημα 
Mia feta Feta bar Π.Μελά 14, Θεσσαλονίκη. E-mail: 
fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μακρόχρονη εμπειρία στις 
Πωλήσεις-εφαρμογή-ρυθμίσεις ακουστικών 
βαρηκοΐας, για να αναλάβει την θέση Υπεύθυνου 
στο κατάστημα Αττικής, μεγάλης αλυσίδας κατα-
στημάτων ακουστικών βαρηκοΐας. Βιογραφικά 
στο e-mail: akoustika_biografiko@hotmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ή Υπεύθυνη Καταστημάτων ζη-
τούνται. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ για κρέπα-τοστ 
24ωρο στο κέντρο. Τηλ: 6978 602961.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. Δελούδης ζητά Πωλήτρια Κουζίνας 
με προϋπηρεσία και σχεδιαστικές γνώσεις για το 
κατάστημά της στο Χαλάνδρι. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, Autocad. Γνώση 3D θα ληφθεί υπόψιν. 
Βιογραφικά στο e-mail: deloudis@otenet.gr.

Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ακουστικά Βαρηκοΐας ζητάει 
Υπεύθυνο Καταστήματος Βορείων Προαστίων Ατ-
τικής. Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο 
ΑΕΙ, ΤΕΙ θετικών επιστημών, TOEFL. Βιογραφικά 
στο e-mail: andreas.dimopoulos@damplaid.gr.

ΝΕΑ ζητείται για ταμείο από εστιατόριο στο Πα-
σαλιμάνι. Τηλ: 210 4297476.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται από κατάστημα στην Ελευσίνα. 
Τηλ: 6972 726774.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Axel ζητά Προσωπικό Πωλήσεων με 
προϋπηρεσία 2-6 έτη. Ομαδικό πνεύμα, επιμέλεια, 
τήρηση διαδικασιών, προσανατολισμός σε πωλήσεις. 
E-mail με φωτογραφία: hr@axelaccessories.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται με προμήθεια από εταιρία 
αλλαντικών για Θεσσαλία με έδρα Λάρισα ή Βόλο. 
Ποσοστά - bonus - έξοδα κίνησης. Βιογραφικά με 
e-mail: capostolou@rocketmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται με προμήθεια για Βόρεια 
Ελλάδα με έδρα Θεσσαλονίκη από εταιρία αλλαντικών. 

Ποσοστά - bonus - έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: capostolou@rocketmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για Υπεύθυνος Καταστήματος 
με διοικητική εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία 
από μεγάλη εταιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Άριστες 
συνθήκες και προοπτικές εργασίας, υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κόπτης Τυροκομικών - Αλλαντι-
κών, ζητείται για κατάστημα market τροφίμων 
στα Βόρεια προάστια. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για ένα σύγχρονο 
αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Καταστημάτων για ένα σύγ-
χρονο αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο, ζητείται από ψητοπωλείο στην 
Γλυφάδα για παραγγγελειοληψία και οργάνωση 
αποστολής παραγγελιών. Τηλ: 210 8942343.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ για το κατάστημα Pink Woman Νέας 
Σμύρνης ζητείται. Απαραίτητη 5 ετής προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: prossilia@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα κοσμημάτων στη Σκιάθο. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
el-kant@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ταμείο στο Μαρούσι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 
210 6143232.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστημα 
συστημάτων μηχανογράφησης. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητο προσόν, δίπλωμα 
για μηχανάκι και αυτοκίνητο. Περιοχή Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanetheo@gmail.com, 
τηλ: 6974 829009.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα με ταλέντο στις δημόσιες 
σχέσεις ζητούνται ως Yπεύθυνες Υποκαταστημάτων 
για το λεκανοπέδιο Αττικής, προοπτικές εξέλιξης σε 
διοικητικά στελέχη αναλόγως προσόντων. E-mail: 
georgioumanager@gmail.com, τηλ: 6934 003004.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
τμημάτων. Ευέλικτο ωράριο. Βασικές γνώσεις Η/Υ 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων ζητείται για μεγάλη φαρ-
μακαποθήκη στο Νομό Αττικής. Βασικός μισθός, 
πριμ και αυτοκίνητο. Τηλ: 6906 242404.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται άμεσα από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη 4 θέσεων στα τμήματα της. 
Δυνατότητα μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία από εμπορική εταιρία. 
Τηλ: 6939 791124.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πωλήσεων, 
από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη 
ζητά Στέλεχος Πωλήσεων για το δίκτυό της στην 
Ελληνική αγορά. Απαραίτητη ευχέρεια ταξιδίων. 
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, εταιρικό 
αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.medida@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως Επικε-
φαλείς στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης και 
στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανεξάρτητοι υπεύθυνοι για αναζήτηση 
ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη-διαχείριση 
πελατολογίου πολυεθνικής δικτυακού marketing. 
Εργασία από το χώρο σας, ελαστικό ωράριο, δυνα-
τότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, δωρεάν 
εκπαίδευση. E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για τη 
κάλυψη θέσεων στο τμήμα εξωτερικής πώλησης 
με δυνατότητα αποδοχής χρηματικής αμοιβής και 
από τις μέρες εκπαίδευσης. Βασικός μισθός, bonus 
και πρόσληψη. Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Εμπορικού Τμήματος της 
εταιρίας τηλεοπτικών παραγωγών studio sigma. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας, άνεση 
στην επικοινωνία και μεγάλη ευχέρεια λόγου. Τηλ: 
210 8653549.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Account Managers από την ARC AE, 
με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση Οικονομίας-
Διοίκησης-Μηχανικών), προϋπηρεσία σε θέσεις 
πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών. Πιστοποι-

ημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικής. E-mail: 
.info@arc-sa.gr.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για μερική απασχόληση. Βασική προϋπόθεση ερ-
γατικότητα. Τηλ: 6936 645429.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εξυπηρέτηση και 
ανάπτυξη πελατολογίου. Ευχάριστες συνθήκες 
εργασίας, όχι τηλεμάρκετινγκ. Καλέστε για ρα-
ντεβού. Τηλ: 6936 645429, ώρες επικοινωνίας 
10:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων με έδρα Αχαρνές, ζητεί Πωλητή 
για ανάπτυξη πελατολογίου, με δικό του μεταφο-
ρικό μέσο. Παρέχονται ασφάλιση, ποσοστά. Τηλ: 
6947 934068.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ντήλερ για πωλήσεις, μεγάλα κέρδη. 
Τηλ: 210 5154452, 6978 160275.

Η INTELLIGENT Media, η μεγαλύτερη εταιρία 
ψηφιακής σήμανσης στο χώρο της υγείας, ζητά 
Υπεύθυνο Πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις. Προσφέρεται σταθερός μισθός+ποσοστά 
επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: careers@
intelligentmedia.gr.

ΑΤΟΜΑ για ανάπτυξη και διαχείριση πελατολο-
γίου πολυεθνικής, δωρεάν εκπαίδευση, ελαστικό 
ωράριο εργασίας, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων, αμοιβές με ποσοστά, μερική-πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ προκατασκευής ζητάει Μηχανικό 
Πωλήσεων με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
γνώσεις πολύ καλά Αγγλικά, H/Y, πτυχίο ΤΕΙ ΑΕΙ. 
Επικοινωνιακό άτομο. Βιογραφικά στο e-mail: 
administration@glassart.gr.

ACCOUNT Director με 10ετή εμπειρία. Άτομο 
δημιουργικό, μεθοδικό με καλή οργάνωση και 
ομαδικότητα και άριστα Αγγλικά, ως Επικεφα-
λής του Client Service με πολυεθνικούς πελάτες. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs.emcb@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως Επικεφαλείς 
στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης - στελέχωσης. 
Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* 
στην Αθήνα, ζητεί Στέλεχος με εμπειρία-γνώση 
της αγοράς Αθήνας και εξοικείωση με διεθνή συ-
στήματα κρατήσεων για συνεργασία σε κρατήσεις, 
πωλήσεις και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensbestwestern@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή με προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 
Αμοιβή 800€/μήνα συν bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@shopjob.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ DOMOGROUP ζητείται Μηχανικός με 
εμπειρία στην πώληση ξυλουργικών προϊόντων 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητες γνώ-
σεις σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@domogroup.gr.

ΑΤΟΜΑ φιλόδοξα και επικοινωνιακά για το τμήμα 
πωλήσεων πολυεθνικής απευθείας πώλησης, ανά-
πτυξη-διαχείριση πελατολογίου, δωρεάν εκπαίδευση, 
άμεσο ξεκίνημα, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων, αμοιβές με ποσοστά βάσει αποτε-
λέσματος. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εκδοτική εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Βασικός μισθός και μπόνους 
από την πρώτη ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pol.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας ανυψω-
τικών μηχανημάτων ζητείται Πωλήτρια Απόφοι-
τη Λυκείου ανώτερης-ανώτατης σχολής. Γνώση 
Αγγλικών-ικανότητα στον προφορικό και γραπτό 
λόγο-με δίπλωμα οδήγησης. Προσφέρονται στα-
θερός μισθός, bonus, αυτοκίνητο, laptop, κινητό. 
E-mail: evi@bioman.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη νέων τμημάτων. Προϋ-
πηρεσία όχι απαραίτητη. Δυνατότητα πρωινής ή 
απογευματινής απασχόλησης. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία τροφίμων 
για μερική ή πλήρη απασχόληση. Άμεσο ξεκίνημα, 
καλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής HO.RE.CA (sales HORECA1) 
από εταιρία λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας για 
επιχειρήσεις αρμοδιότητες: 1)Πωλήσεις σε hotels, 
restaurants, cafe, bars κ.λ.π. Προσόντα: Τουλά-
χιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων βιομηχανικών 
λύσεων (inverters, PLC, energy meters)-(salesengind1) 
από εταιρία λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας για 
βιομηχανίες. Αρμοδιότητες: Πωλήσεις σε βιομηχα-
νίες-βιοτεχνίες, συγγραφή προσφορών-μελετών. 
Προσόντα: 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση-
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: jobs@energo.com.gr.

Α.Ε ΜΕ 60ΧΡΟΝΗ παρουσία στον χώρο των λι-
παντικών-χημικών οχημάτων και βιομηχανίας, 

ζητά δυναμικούς φιλόδοξους Πωλητές με έδρα 
τη Λάρισα. Προσφέρεται πακέτο μισθού-bonus και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oilcompo.gr.

ΑΠΟ ΤΟ FREE press περιοδικό upgrade ζητείται 
Υπεύθυνος-η Πωλήσεων με όρεξη για δουλειά, 
εργατικότητα και συνέπεια. Εμπειρία σε εξωτερικές 
πωλήσεις απαραίτητη. Ποσοστά επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@upgrade-adv.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για το τμήμα πωλήσεων 
πολυεθνικής. Ανάπτυξη-διαχείριση πελατολογίου 
και συνεργατών. Ανεξάρτητη συνεργασία, δωρεάν 
εκπαίδευση. Ικανοποιητικές αμοιβές με ποσοστά, 
δυνατότητα καριέρας, μερική-πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για προώθηση υπηρεσιών site, 
απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: ktkp01@gmail.com, τηλ: 6955 189426.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται ευπαρουσίαστη από εισαγωγική 
εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: autoklim@otenet.gr, τηλ: 210 9431831.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται από εταιρία με προϊόντα ταχυ-
θερμαντήρες θερμομποπούς ηλεκτρικούς λέβητες 
με ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 210 6123032, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00 εκτός Σαββάτου.

WEB radio ζητεί Πωλητή με εμπειρία για συνεργασία 
στο Κρυονέρι. Τηλ: 6977 365297.

ΝΕΟΙ -ες εμφανίσιμοι /ες με άριστη γνώση Αγ-
γλικών για 4ωρη - 6ωρη ευχάριστη εξωτερική 
εργασία σχετικά με το τουρισμό, μισθός, ποσοστά, 
μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: mavridis.
tod@gmail.com, τηλ: 6981 177100.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ συνεργάτης της κορυφαίας εταιρίας 
διατροφής herbalife αναζητά Συνεργάτες. Ημια-
πασχόληση 300-500€ και πλήρη απασχόληση 
800-1500€. Ελεύθερο ωράριο εργασίας. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6942 551459, Ε. Καλούδη.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλητές για ανά-
πτυξη δικτύου και ανέρευση πελατών σε Αθήνα 
και Επαρχία. Συνεχής εκπαίδευση, ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Α.Ε. Υπεύθυνος 
Εισαγωγών με σχετικό πτυχίο τμήματος ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: impmwa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία ανταλλακτικών 
μοτοσικλετών περιοδεύων Πωλητής. Απαραίτητα 
με άριστες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Επιθυμητή 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και μοτοσικλε-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: cvhrmw@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
αναψυκτικών - ποτών για κορυφαία brands ζητά 
Υπεύθυνο Πωλήσεων με προϋπηρεσία στον κλάδο 
HORECA. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
αναψυκτικών - ποτών για κορυφαία brands ζητά 
Πωλητές με προϋπηρεσία στον κλάδο HORECA. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.eu, τηλ: 
210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων HORECA. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο HORECA για εταιρία 
- αντιπρόσωπο αναψυκτικών - ποτών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Τμήματος Πωλήσεων ζητείται από 
κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας και 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης. Γνώση 
αγγλικών απαραίτητη. Βογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες από εταιρία που ασχο-
λείται 35 χρόνια στο χώρο υγείας και ευεξίας με 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tgkinalas@hotmail.com, τηλ: 6945 501551, ώρες 
επικοινωνίας 17:30-21:00.

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ εταιρία Foodoodelivery αναζη-
τά ένα δραστήριο άτομο για τη Θεσσαλονίκη με 
εμπειρία στις πωλήσεις. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. Προφίλ υποψηφίου: καλή γνώση Η/Υ, 
κάτοχος μηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
foodoodelivery.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Στρατολόγησης - Recruiting 
για άμεση συνεργασία. Προτιμούνται άτομα με εμπει-
ρία στον κλάδο ασφαλειών, τηλεπικοινωνιών ή 
στα κτηματομεσιτικά και στη διαχείριση ομάδας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως Επικε-
φαλείς στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης - 
στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, τηλ: 6940 016008, 
ωρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

TΑ ΑΧΑΪΚΑ πλαστικά ΑΕΒΕ ζητούν για την Αθήνα 
Στέλεχος Πωλήσεων, Χημικό Μηχανικό ή Χημικό 
με άριστα Αγγλικά, για μόνιμη απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: elena@achaika.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί εποχικό Προ-
σωπικό για πωλήσεις - operation, με επικοινωνι-
ακές ικανότητες. Απαραίτητα Αγγλικά και Ιταλικά 

ή Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@athensopentour.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά Στελέχη για την ανάπτυξη 
δικτύου πωλήσεων. Τηλ: 6946 567109.

ΚΑΝΤΕ τη δική σας επιχείρηση με την υποστήριξη 
γνωστής πολυεθνικής, χωρίς ρίσκο και κεφάλαιο, 
δωρεάν εκπαίδευση, άψογη συνεργασία, δυνατότητα 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ -ης ζητείται για Χαλκιδική από την 
εταιρία Leather 100. Απαραίτητη η γνώση Σερ-
βικής η Ρωσικής γλώσσας. Μισθός 800€, ένσημα, 
διαμονή, και bonus. Βιογραφικά και φωτογραφία 
στο e-mail: b2b@dermatina100.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με 10ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
ζητείται από ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cveurokteo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διαχείριση e-shop γυναικείων 
ρούχων και bijoux. Γνώσεις σε photoshop, excel, 
Αγγλικών και του αντικειμένου απαραίτητες. Γνώσεις 
σε φωτογραφία επιθυμητές. Δυνατότητες εξέλιξης. 
Έδρα δυτική Θεσσαλονίκη. E-mail με φωτογραφία: 
jobs@only4me.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3 - 5ωρη απασχόληση 
για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα. Παρέχε-
τε εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξαγωγών με προϋπηρεσία 
στο χώρο της ένδυσης και αξεσουάρ. Γνώση κα-
ταχώρησης παραγγελίας και τιμολόγησης. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@axelaccessories.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, ανα-
ζητεί Στελέχη Πωλήσεων για προώθηση σχετικής 
αναπτυξιακής πολιτικής, θα συνεκτιμηθεί ενδε-
χόμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
andriasdonuts.gr, τηλ: 210 7703233, 6937 117407, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητές για τον κλάδο της ενέργειας. 
Προφίλ: Νεαρά άτομα, με όρεξη για δουλειά και 
πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες. Παρέχεται 
πλήρες πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@inadv.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την πλ. Μαβίλη ζητεί 3 άτομα 
με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο για την ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση συνεργα-
σία - υψηλές αποδοχές. Bussiness Rartners. Τηλ: 
6973 910604, ώρες επικοινωνίας 10:00-19:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για απασχόληση με δυνα-
τότητες ανάπτυξης πελατολογίου στον τομέα της 
υγιεινής διατροφής. Υψηλά και άμεσα εισοδήματα. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας (Πλ.Μαβίλη) ζητάει 
άτομα για να στελεχώσει το εμπορικό της τμήμα. 
Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales & Marketing Officer, για ημια-
πασχόληση, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Πολύ καλές 
γνώσεις στην τουριστική αγορά, πρακτορεία, καθώς 
και άψογος χειρισμός H/Y και γνώση πρακτορείων 
internet. E-mail με φωτογραφία: vrizomarkos@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
και της διοίκησης προσωπικού. Σταθερή αμοιβή και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Α.Ε. Υπεύθυνος 
Εισαγωγών με σχετικό πτυχίο τμήματος ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: impmwa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία ανταλλακτικών 
μοτοσικλετών περιοδεύων, Πωλητής. Απαραίτητα 
με άριστες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Επιθυμητή 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και μοτοσικλε-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: cvhrmw@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με οργανωτικές-διοικητικές 
ικανότητες και γνώσεις, ή ικανότητα στις πωλήσεις. 
Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214, κος 
Απόστολος Ξέστερνος.

ΑΤΟΜΟ ανεξαρτήτου ειδικότητας ζητείται άμεσα 
για ημιαπασχόληση, όχι τηλεμάρκετινγκ. Άμεσο 
εισόδημα. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή γνώση Η/Υ, υψηλές 
απολαβές. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της Πλατείας 
Μαβίλης. Άμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωράριο, προ-
οπτική εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ. Μαβίλη επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της και ζητεί νέους Συνεργάτες 
για τη στελέχωση των τμημάτων της. Άμεση συνερ-
γασία, δυνατότητα για μερική-πλήρη απασχόληση, 
αφορά ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα από γραφείο εμπο-
ρικής επιχείρησης για κάλυψη νέων τμημά-
των. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Δυνατότητα 
πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης. Τηλ: 
6973 910604.

συνέχεια στη σελ. 28

H ACTIONLINE ζητά, για μεγάλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό: 

Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών 
στην Πάτρα (κωδ. θέσης: ACT_PΒΑ_0414) 

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος proficiency) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office. 
•Επιθυμητή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον, με αυστηρά deadlines. 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη χρηματοοικονομική / λογιστική / τραπεζική, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη  
φωτογραφία. 

Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους 
που πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη. 

Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 
210 3637585 και 210 3637822.

Βοηθός Προϊστάμενου Κατασκευών
H ανώνυμος εταιρία κατασκευής περιβαλλοντικών συστη-
μάτων “DEVISE ENGINEERING Α.Ε.”, ζητά Συνεργάτη 
Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση, στο τμήμα κατασκευών. 

Η έδρα της εργασίας θα είναι στην μονάδα παραγωγής 
της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής, και οι αρμοδιότητες, 
κάτω από την καθοδήγηση του προϊσταμένου παραγωγής, 
περιλαμβάνουν:

•Συμμετοχή στην σχεδίαση των μηχανημάτων  
και υδραυλικών δικτύων 
•Προμετρήσεις υλικών 
•Παραγγελία - Παραλαβή υλικών 
•Επίβλεψη κατασκευής στο εργοστάσιο  
και εγκατάστασης στο έργο. 
 
 Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Γνώση σχεδιαστικών πακέτων Autocad και Inventor 
της Autodesk 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα και ευχέρεια για ταξίδια στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 
•Καλή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες 
•3ετής προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη μεταλλικών  
κατασκευών  
•Γνώση υλικών και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων 
•Εμπειρία σε προμετρήσεις υλικών (υδραυλικά-βίδες 
κ.λ.π) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Πολύ καλό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 
•Εκπαίδευση και συνεχής εκμάθηση διαμέσου  
απασχόλησης σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών έργων 
(projects). 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kraft@devise.gr

Job description (JOB NR. 675)

Specialist (m / f) or Doctor in Training (m / f) 
 Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy

Location: City with approximately 100.000 
inhabitants (Mecklenburg - Vorpommern) 
 
Information department/hospital

Department: “The department of child and adolescent 
psychiatry, Psychosomatics and psychotherapy treats the 
entire spectrum of patients. We expect a doctor with interest 
in shaping the future of the hospital, the clinics or the 
outpatient clinic. Pleasure in working in multi-professional 
team, initiative, creativity and sense of responsibility are 
required. Interest related to the development of one´s 
own treatment process is explicitly supported.”

Salary: 50.000 € - 66.000 (Gross/Year) 
 
Requirements: 
•German Language in B2 or better C1 
•Specialist in the above field or resident in training

If you want to apply for the above position or need more 
information please send an e-mail to: application@
kluge-recruitment.com. We’ll get back to you as soon 
as possible.

You are also welcome to apply via our online form: 
http://www.kluge-recruitment.com/Doctors/form.php

Consultant 
(Κωδ. 2203)

Η Bedor EXCEM εξειδικεύεται σε προγράμματα re-
engineering, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις μεγάλες 
επιχειρήσεις (βιομηχανίες, υπηρεσίες, εμπόριο κ.τ.λ.) με 
σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Οι 
υπευθυνότητές σας σαν σύμβουλος θα σχετίζονται με την 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών, που θα συνεισφέρουν 
στην ολοκληρωτική εφαρμογή του προγράμματος στα έργα, 
στα οποία θα συμμετέχετε.

•Productivity management 
•Quality management 
•Customer service management 
•Management training 

•Sales development 
•Skills enhancement

Βιογραφικό στα αγγλικά. Απαραίτητο πτυχίο διοίκησης 
επιχειρήσεων, πολυτεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 
Επιθυμητή 4ετη εμπειρία σε έργα reengineering ή βελτι-
στοποίησης παραγωγικότητας. Δυνατότητα για έργα στην 
Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μόνο άμεσα διαθέσιμοι. 
Ηλικία 30-35 ετών.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimitriou@bedorexcem.com, Εθνικής Αντιστάσεως 25, 
15232 Χαλάνδρι. Fax: 210-6843236.

170,000 Σύμβουλοι Ακινήτων - 8,500 Γραφεία - 60 Χώρες - Νο 1 Παγκόσμιο Real Estate Δίκτυο.

Με περισσότερους από 170,000 συνεργάτες και πάνω από 8,500 γραφεία σε 60 χώρες, η CENTURY 21® είναι 
με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στον κόσμο και 
αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της στα δυτικά προάστια της Αθήνας.

Σύμβουλος Οικιστικών Ακινήτων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών 
 
Προφίλ υποψηφίων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Δίψα για μάθηση και υψηλά εισοδήματα 
•Επαγγελματικό ήθος 
•Τυχόν προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Παροχές 
•Υψηλότατες αποδοχές βάση απόδοσης 
•Αρχική εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη 

•Σχεδιασμός, παρακολούθηση και υποστήριξη  
καριέρας με από τον Νο1 παγκόσμιου οργανισμού  
ακίνητης περιουσίας 
•Ευελιξία ωραρίου 
 
Θέσεις - περιοχές 
•RERAW - σύμβουλος οικιστικών ακινήτων -  
Αθήνα / Δυτικά Προάστια (Αιγάλεω)

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείω-
μα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης και την 
περιοχή, μέσω e-mail: info@century21greece.com ή 
μέσω fax στον αριθμό 210 6148116. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Website: www.
century21greece.com

Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική πλήρη απασχόληση:

Night Audit
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & μίας τουλάχιστον ακόμη 
•Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) & γνώση PMS Software (Epitome) 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: plachanas@grandresort.gr

Η Panasoft Α.Ε., εταιρεία πληροφορικής με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής λογισμικού για την τουριστική 
βιομηχανία στην Ελλάδα, αναζητεί να προσλάβει:

Web Developer  
(Κωδ. WEBDEV14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό με την 
πληροφορική αντικείμενο 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση PHP, 
SQL, Javascript, JQuery, html/css. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες 
υποψηφίους) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία XML, SOAP & AJAX 

•Γνώση και εμπειρία σε Visual Studio, .NET/C# 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε μια δυναμική εταιρεία 
όπου θα μπορέσετε να αναδείξετε τις δημιουργικές ικανό-
τητές σας, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@
panasoft.gr ή με φαξ στο +30 210 866 0905.

Υπάλληλος Προμηθειών
•Θέση: ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου 
 
•Τόπος: Κρήτη 
 
•Απαραίτητα προσόντα:  
3ετής προϋπηρεσία σε διακίνηση- διαχείριση  
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γνώση  
ERP.

•Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην σχε-
δίαση 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 jobs@sychem.gr ή στο 
fax: 2106084942 με κωδικό PUR1.
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Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο υγείας, ζητού-
νται Β2Β Πωλητές για εξυπηρέτηση πελατολογίου 
της εταιρίας. Παροχές: Μισθός, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr, 
τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές στον ιατρικό (και όχι μόνο) 
κλάδο για προώθηση υπηρεσιών γραμματειακής 
υποστήριξης. Ικανοποιητικά ποσοστά και προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@beeasy.
eu, τηλ: 2311 242095.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητεί Ελεύθερο 
Συνεργάτη - Ιατρικό Επισκέπτη για προώθηση 
προϊόντων και ενημέρωση οδοντιάτρων, περιο-
χή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, μισθός συν μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: dentopol@otenet.gr, τηλ: 
211 4079041.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στα ιατρικά αναλώσιμα 
ως Ιατρικός Επισκέπτης. Για τον νομό Ευβοίας και 
Βοιωτίας. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Η επιχείρηση 
έχει έδρα Χαλκίδα. Τηλ: 22210 23347.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ιατρικός Επισκέπτης για πώ-
ληση ιατρικών αναλώσιμων. Έτοιμο πελατολόγιο 
στη Χαλκίδα. Απαραίτητο Ι.Χ. Τηλ: 22210 23347.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικών ειδών ζητά Πωλητή έμπειρο 
στα αναλώσιμα ιατρείων με έδρα Χαλκίδα. Απαραίτητο 
μεταφορικό μέσο. Τηλ: 22210 23347.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική επιχείρηση για επι-
σκέψεις σε ιατρεία και ενημέρωση προϊόντων (όχι 
πωλήσεις ποσοστά). 8ωρο, μισθός 500€, ασφάλεια. 
Τηλ: 210 7486900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου από εταιρία με παραφαρμακευτικά 
προϊόντα και χώρο ευθύνης τη Βόρεια Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: .topfarm@otenet.gr.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Τοπικοί Αντιπρόσωποι για 
τους νομούς: Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθί-
ας, Αρκαδίας, Αργολίδας Φθιωτίδας, Μαγνησίας, 
Ευβοίας Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Fax: 210 
2388509.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Πωλητές με εμπειρία για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
έτη. Fax: 210 2388509.

ΕΤΑΙΡΙΑ με μακροχρόνια παρουσία στην πώληση 
Ιατρικών Συσκευών-Μηχανημάτων, αναζητά Υπεύ-
θυνο Πωλήσεων για κατάστημα της Θεσσαλονίκης. 
Προϋπηρεσία 3ετών+ στην πώληση ιατρικών συ-
σκευών-μηχανημάτων, ειδικότερα καρδιολογικών 
συσκευών. Άριστα Αγγλικά-Η/Υ. Κάτοχος άδειας 
οδήγησης. E-mail: .hrbiovas@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για διακίνηση προϊόντων 
υγείας και ευεξίας. Μισθός βάση ποσοστών. Παρέ-
χεται εκπαίδευση. Τιμή 300€. E-mail: kmousikas@
yahoo.gr, τηλ: 6932 370913, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Πτυχιούχες-χους ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ με εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη, για 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων του τομέα υγεί-
ας. Εκπαίδευση-γρήγορη και αξιοκρατική εξέλιξη. 
E-mail: tsakiris1958@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 
κος Τσακίρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες σε όλη την 
Ελλάδα για προώθηση επιθεμάτων κατακλίσεων, 
διαλλειπόντων καθετήρων, οστομικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη 
εμπειρία αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με εμπειρία για φαρμακείο 
στο Κολωνάκι. Τηλ: 6946 935275.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και εμφανίσιμες με γνώ-
σεις μασάζ, ζητούνται για εξωτερική συνεργασία 
με ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά με έγχρωμη 
φωτογραφία στο e-mail: arispapa32@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής 
υγείας ζητά Ψυχίατρο πλήρους απασχόλησης για 
την εφαρμογή πρωτοποριακής μεθόδου αντιμε-
τώπισης της κατάθλιψης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsagaraki@psychotherapist.gr, τηλ: 210 5786275, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00, κα Τσαγκαράκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαίες για εργασία στην Αγγλία. 
Αγγλική γλώσσα καλά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΤΟ ΙΑΣΩ General, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ζητεί τη συνεργασία 
ενός Ιατρού ειδικότητας Χειρουργού. Άριστο περι-
βάλλον εργασίας σε μία σύγχρονη ιδιωτική Κλινική. 
Βιογραφικά στο e-mail: hriasogeneral@iaso.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ -τρια Δ.Ε. ζητείται από μονάδα 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Πεντέλη, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: penteli@
apapsy.gr, τηλ: 210 6133915.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ έμπειροι ζητούνται από το 
Παιδαγωγικό Κέντρο, επιθυμητή η εξειδίκευση στον 

αυτισμό. Ικανοποιητικές αποδοχές. Καθημερινές 
απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paidagogiko.gr, τηλ: 6944 746530, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-13:00.

ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται για ιατρείο αισθητικού 
βελονισμού, περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 6944 578473.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ζητούνται για πλήρη ή μερική 
απασχόληση σε νεοσύστατο οδοντιατρικό κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: margpana@yahoo.gr, τηλ: 
210 7789787, 6980 669264.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ με εμπειρία σε στειρώσεις ζητείται 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 6020202.

ΚΕΝΤΡΟ Αισθητικής στο Σύνταγμα, ζητεί Ιατρούς 
στην αναμονή ειδικότητας. Τηλ: 210 3211142.

ΙΑΤΡΟΙ Παθολόγοι - Πνευμονολόγοι - Ακτινολόγοι 
(εκτέλεση υπερήχων) συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ και 
μη συμβεβλημένοι ζητούνται. Τηλ: 6981 210798, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Νοσηλευτές για εργασία στην 
Αγγλία. Παρέχεται εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη, αεροπορικό εισιτήριο δωρεάν, δί-
πλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές για εργασία σε όλες τις 
ειδικότητες. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Αγγλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται από παιδική κατασκήνωση στην 
Κάριανη Καβάλας έως 05/09/2014. Βιογραφικά στο 
fax: 2310 267142, e-mail: info@alexandracamp.
gr, τηλ: 2310 267805.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ εργαστήριο ιδιωτικής 
κλινικής ζητείται Παρασκευαστής -τρια. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@centralclinic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μία Φαρμακοποιός για μεγάλο Φαρμακείο 
στο Παγκράτι. Τηλ: 6972 201342.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Πτυχιούχος, ζητείται για εργασία 
σε φαρμακείο στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Τηλ: 
6945 381307.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται για εργασία σε φαρ-
μακείο στην περιοχή του Πειραιά. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Τηλ: 6944 826050.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Νοσοκόμα με άριστη γνώση Αγγλι-
κών, κάτοικος Αθηνών, με δυνατότητα ταξιδίων, με 
σκοπό την ιατρική φροντίδα σε περιόδους διακοπών/
ταξιδίων. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη αναζητεί 
Δικηγόρο με 2-3 έτη εμπειρίας σε έρευνες. Πλήρης 
απασχόληση. Αρμοδιότητες: διενέργεια ερευνών 
και υποθέσεων Ν.3869/10. Απαραίτητη κατοχή 
διπλώματος οδήγησης και οχήματος ΙΧ. E-mail: 
penypapadim@hotmail.com, τηλ: 2310 542536.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ μέλος δικηγορικού συλλόγου Κατερίνης 
Πιερίας, με πνευματικά - πολιτιστικά ενδιαφέροντα, 
για προώθηση υπόθεση αναγνώρισης σύστασης 
νέου πολιτιστικού συλλόγου, με έδρα Κατερίνη 
και ανάληψη αστικών ποινικών υποθέσεων του 
συλλόγου. E-mail: sfs.pieriass@gmail.com, τηλ: 
6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Συμβολαιογράφος με καταγωγή 
από νομό Αργολίδας και πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα ζητείται για ανάληψη αστικών και 
ποινικών υποθέσεων, μη κυβερνητικού-μη κερ-
δοσκοπικού κοινωφελούς οργανισμού με έδρα 
Επίδαυρος. E-mail: epidaurustheatrefriends@
gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται με 5ετή+ εμπειρία και διασυν-
δέσεις σε αγοραπωλησίες χρήματος διεθνώς στην 
πρωτογενή-δευτερογενή αγορά, MTN’s-BG’s-LC’s-, 
hedge funds κλπ. Επιθυμητοί Δικηγόροι τραπεζών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, θέση: LAW-TRAD-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών»: 
human.resources.ath@gmail.com.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδι-
κές Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δημο-
σιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο καλλιτεχνικό 
- life style ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.
gr, κωδικός: _PVS.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δη-
μοσιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο δικαστι-
κό - αστυνομικό ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης 

συνεργασίας. Ραντεβού με τους δημοσιογράφους 
Χρήστο Κώνστα, Φώτη Σιουμπουρα. E-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδικός: ΚΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δημο-
σιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο οικονομικό 
- επιχειρηματικό ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Ραντεβού με τους δημοσιογράφους 
Χρήστο Κώνστα, Φώτη Σιουμπουρα. E-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδικός: ΚΣ.

ΒIOMHXANIA παραγωγής αρτοσκευασμάτων με 
έδρα στη Λαμία, ζητά ΤεχνολόγοΤροφίμων (ΤΕΙ-
ΑΕΙ) με προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον, με γνώση 
Αγγλικών-ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εμπειρία σε 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO22000 BRC, 
IFS. Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης αναζητά 
Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv.fro2014@gmail.com.

LTES is seeking a part-time English Language 
Instructor for our multi-national clientele in Kavala. 
Must have experience teaching adults. Immediate 
start. CVs: yotab@ltes-global.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για συνεργασία Καθηγητές 
Πληροφορικής. Επιθυμητός τίτλος μεταπτυχιακών 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Καθηγητές 
για το μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση του Κράτους 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖHTEITAI Απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
με γλώσσες εργασίας τα Αγγλικά και τα Γερμανικά. 
Bιογραφικά στο e-mail: charis@abaermis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής -τρια της Αραβικής γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: charis@abaermis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής, Γερμανικής, 
Γαλλικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Τούρκικης και 
Ρώσσικης γλώσσας από γνωστό εκπαιδευτικό 
οργανισμό ξένων γλωσσών στην Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικα στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες Απόφοιτοι Πανεπιστημίου 
ή Native Speakers, ζητούνται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Περιστέρι. Ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 210 5766807.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μάθημα Αγγλικών, επιπέδου 
Lower. Μη καπνίστρια. Σε μαθήτρια στα Μελίσσια. 
3 ώρες καθημερινά-πενθήμερο, μισθός 200€. Τηλ: 
6973 201222, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΔΑΣΚΑΛΑ με γνώση Αγγλικών, ζητείται για φρο-
ντιστήριο στα Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6995 193585.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ζητείται για ΑΟΘ, ΑΟΔΕ από Φρο-
ντιστήριο Μ.Ε. στο Πέραμα Πειραιά. Βιογραφικά 
με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@
otenet.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-Αρθρογράφος ζητείται από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη, για αρθρογραφία σε 2 
μεγάλα Portal. Εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@mycompany.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Δημοσιογράφος για μεγάλο γυ-
ναικείο έντυπο. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής 
και της Γαλλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
svernardou@pegasus.gr, fax: 210 6062618.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά Δημο-
σιογράφους για πρακτική με προοπτικές πρόσληψης 
και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα έως 150€. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.com, 
κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμενο, 
σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά στο 
e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων με φρο-
ντιστηριακή πείρα και σημειώσεις, ζητούνται για 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο Καπανδρίτι 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@en-gnosei.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καθηγητές Αγγλικής, Ρωσικής, 
Γερμανικής, Γαλλικής, Κινεζικής, Ιταλικής, Ισπανικής, 
Τουρκικής, Σουηδικής, Ολλανδικής, Νορβηγικής και 
Αραβικής γλώσσας, από εκπαιδευτικό οργανισμό 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ. θέματος: HR-232.

LTES is seeking an English Instructor for our client in 
Ag.Stefanos. Must have experience teaching adults 
and be available evening hours. CVs: yotab@ltes-
global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταπτυχιακό φοιτητή υποστήριξη 
σε μεταφράσεις Αγγλικών άρθρων σχετικών με 
διδακτική - μεθοδολογία της ιστορίας από κάτοχο 
αντίστοιχου μεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλου 
με σπουδές στην Αγγλία. Τηλ: 6976 965102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διοικητικής 
θέσης γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στην Βόρεια 
Ελλάδα.Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή χρήση 
της Αγγλικής και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια ζητείται από φροντιστήριο 
στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: mvskreti@
hotmail.com.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Βιολόγο για υποστήριξη 
επιστημονικών εφαρμογών και πωλήσεων εργαστη-
ριακού εξοπλισμού, προϊόντων μοριακής βιολογίας 
και μικροβιολογίας τροφίμων. Προαπαιτούμενα: 
ευχέρεια στην επικοινωνία, άριστα Αγγλικά, MS 
Office, δίπλωμα αυτοκινήτου, αντίστοιχη εμπειρία. 
E-mail: info@interlab.gr.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Χημικό για υποστήριξη 
επιστημονικών εφαρμογών και πωλήσεων ερ-
γαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημείας (θα 
εκτιμηθεί εμπειρία σε αέρια-υγρή χρωματογραφία). 
Προσόντα: ευχέρεια στην επικοινωνία-άριστη γνώση 
Aγγλικής-MsΟffice-δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail: 
info@interlab.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ -τριες Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανι-
κών με επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, 
ζητούνται από τον όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευτήρια 
Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη, άριστες 
συνθήκες εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, εκπαί-
δευση. E-mail: patra@grapsa.edu.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕΙ/
ΑΕΙ ή άλλης ειδικότητας Μηχανικού ζητείται από 
εμπορική-τεχνική εταιρία εξοπλισμού για τεχνική 
υποστήριξη. Δυνατότητα μετακινήσεων, απαραίτητη 
καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης, Η/Υ, 
διετή εμπειρία. E-mail: texnikh@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με ειδικότητα 
στα πετρέλαια Μπεκ-Αντλία. Τηλ: 6948 186399.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός και Συντηρητής 
Γενικών Καθηκόντων για εργασία σε ξενοδοχείο 
στα Χανιά. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στα 
e-mail: solhercp@gmail.com, info@solimarhotels.
gr, τηλ: 28210 29000, 19:00-22:00, Υπεύθυνος 
Κος Νταναλάκης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για συνεργείο τοποθετήσεων 
θωρακισμένων και εσωτερικών πόρτων. Τηλ: 6932 
544854, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 40 Ταπετσέρηδες με εμπειρία για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής / Υδραυλικός / Ψυκτικός 
από ξενοδοχείο στη Θάσο για τη θερινή περίοδο 
2014 (01/06-31/10) με προοπτική μακροχρόνιας 
συνεργασίας. Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr.

ΒIOMHXANIA παραγωγής αρτοσκευασμάτων με 
έδρα στη Λαμία, ζητά ΤεχνολόγοΤροφίμων (ΤΕΙ-
ΑΕΙ) με προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον, με γνώση 
Αγγλικών-ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εμπειρία σε 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO22000 BRC, 
IFS. Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή Ηλεκτρολόγος, κατασκευα-
στικής κατεύθυνσης για εργασία σε εργοστάσιο 
κατασκευής μηχανημάτων. Εμπειρία από εργασία 
σε κατασκευές ή/και πωλήσεις θα είναι προσόν. 
Ικανοποιητική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
estiaconsulting.gr, τηλ: 2310 487501, 2310 487502.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Divico Security Ηλεκτρολόγος-
Ηλεκτρονικός για πλήρη απασχόληση με αντικεί-
μενο τις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. 
Τοποθεσία: Κηφισιά, Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
divicocareers@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ, από εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη, 
Χειριστής Μηχανημάτων έργου, κάτοχος επαγγελματικού 
διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας, στη διαλογή 
ανακυκλώσιμου υλικού. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 
2310 722855, κωδ: 0520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πολιτικοί Μηχανικοί για εργασία στην 
Αγγλία, καλά Αγγλικά, 5 χρόνια προϋπηρεσία στη 
σιδηροδρομική βιομηχανία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος με εμπειρία σε καλούπια 
ελαστικού. Τηλ: 210 5221229.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ link Technologies αναζητά Συγκοινω-
νιολόγους με γνώσεις Πληροφορικής. Απαραίτητο 
πτυχίο ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-tech.
gr, τηλ: 2310 383403.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί, για εγκατάσταση κλιματιστι-
κών. Συνεργασία όλο το χρόνο. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6977 707591, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί για τοποθέτηση κλιματιστικών 
(split). Συνεργασία όλο το χρόνο. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: climasolutions21@gmail.
com, τηλ: 6977 707591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Πέτρας, κατασκευές και σχέ-
δια με σφυρί και σμίλη σε πέτρα. Βασικά Αγγλικά. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια / Κοπτοράπτρια με γνώσεις 
πατρόν από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 2310 
683900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ για Πρακτική 

για σχεδιασμό CAD 3D από εταιρία ρομποτικών 
συστημάτων στην περιοχή του Σχηματαρίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@grobotics.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με μικρή 
εμπειρία σε CNC προγράμματα. Άμεση πρόσληψη, 
γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτου για Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ φορτηγών αυτοκινήτων ζητεί-
ται Ηλεκτρολόγος. Απαραίτητη προϋπηρεσία, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου. Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: djbservice123@gmail.com.

Η ΛΙΝΚ ζητά Συγκοινωνιολόγους ΑΕΙ - Μηχανικούς 
ΑΕΙ/ΤΕΙ για τη διαχείριση συστημάτων σε συγκοι-
νωνιακούς οργανισμούς. Προχωρημένη γνώση στη 
χρήση υπολογιστών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
link-tech.gr, τηλ: 2310 383403.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
με πολύχρονη εμπειρία για εργοστάσια ή πετρε-
λαϊκές εταιρίες στην Αγγλία. Αγγλικά πολύ καλά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Θάσο ζητά Προϊστάμενο 
Συντήρησης. Απαιτείται πενταετής ανάλογη προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί με εμπειρία 3-4 χρόνια σε 
CNC προγράμματα, Heidenhein, Haas, Fanuc, Fanett, 
Mazak,Hurco. Εργασία στην Αγγλία, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής 
(ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ) ζητούνται για πρακτική άσκηση 
από τεχνική εταιρία στο τμήμα διεκπεραίωσης. Απα-
ραίτητη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

TΑ ΑΧΑΪΚΑ πλαστικά ΑΕΒΕ ζητούν για την Αθήνα 
Στέλεχος Πωλήσεων, Χημικό Μηχανικό ή Χημικό με 
άριστα Αγγλικά, για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: elena@achaika.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ DOMOGROUP ζητείται Μηχανικός με 
εμπειρία στην πώληση ξυλουργικών προϊόντων 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητες γνώ-
σεις σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@domogroup.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι ζη-
τεί έμπειρο Φανοποιό Βαφέα με προϋπηρεσία για 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax: 210 6770943.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Υπάλληλος 
Γραφείου για οργάνωση και διαχείριση εξωτερικών 
συνεργείων πεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
rutech.gr, fax: 210 9510380.

ΒΟΗΘΟΣ Τεχνικού Διευθυντή ζητείται από ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ. Απόφοιτος ΤΕΙ με 4ετή εμπειρία σε τεχνικό 
έλεγχο βαρέων οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cveurokteo@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί με εμπειρία, στον 
τομέα της βιομηχανίας. Άμεση πρόσληψη για Αγγλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, δυναμικός, δραστήριος, επικοινωνια-
κός, ευέλικτο ωράριο, γνώσεις autocad, από την 
περιοχή Θήβας, για εργασία σε βιομηχανία κατα-
σκευής επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ihos@
nikolidakisgroup.gr.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Santorini Piscines ζητά Τεχνικό 
- Υδραυλικό με προϋπηρεσία στο χώρο κατασκευ-
ής πισίνας. Ικανοποιητικές αποδοχές - ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kakousios@gmail.com, 
τηλ: 6974 075268.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός από μεγάλη ενεργειακή 
εταιρία με 5ετή προϋπηρεσία σε ψύξη-θέρμανση, 
αντλίες θερμότητας, εφαρμογή και εκπόνηση μελετών. 
Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: ΜΗΧ0514.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός τμήματος χυτοπρεσσών από 
βιομηχανία στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
yannis@convexdesign.gr, τηλ: 210 5558921.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός στην κατασκευή 
χυτοπρεσσαριστών καλουπιών από βιομηχανία 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: yannis@
convexdesign.gr, τηλ: 210 5558921.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ για 
εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών εξαρτημάτων 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: yannis@
convexdesign.gr, τηλ: 210 5558921.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα ΑΠΕ επιθυμεί Οικονομολό-
γο ή Μηχανικό μόνιμα Project Manager, Λονδίνο 
8-12 μήνες και Αθήνα. Οι υποψήφιοι να γνωρίζουν 
άριστα Αγγλικά-Γερμανικά, να έχουν αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2-4 ετών. E-mail: np@infratec.gr.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητείται Εργοδηγός κάτοχος 
μότο ή Ι.Χ. με ανάθεση έργου. Βιογραφικά στο e-mail: 
constructm.firm@gmail.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία μελετών ζητά να προσλάβει 
2 Πολιτικούς Μηχανικούς, 10ετούς εμπειρίας με 
αντικείμενο τον έλεγχο μελετών γεφυροποιίας και 
γεωτεχνικών. Τόπος Doha Qatar. Τηλ: 6934 262675.
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The company: Peoplecert is a global leader in certification of persons and professionals in globally recognized 
brands, such as ECDL, City & Guilds, ITIL®, PRINCE2®, Lean Six Sigma and others.

With a team of 100+ specialized staff and 1,000+ external associates, PEOPLECERT partners with leading organizations, 
delivering comprehensive solutions for a variety of global certifications in 20+ languages. Certification programs 
are offered through a variety of channels spanning from secure and flexible web based exam delivery solutions to 
physical testing through global training organizations and test centres in more than 10,000 locations worldwide. 
To date, PEOPLECERT has delivered 3,500,000 exams across 110 countries.

As an equal opportunity employer, we recognize that our strength lies in our people. Our culture is young, ambitious 
and challenging and we actively promote training, team spirit and knowledge sharing.

For more information, please visit the corporate website www.peoplecert.org or Greek product specific websites 
www.ecdl.gr and www.cityandguilds.gr

PEOPLECERT is seeking to expand its customer service team with young and enthusiastic professionals as:

International Customer Service Representatives / Multilingual 
Location: Athens, Ref. Code: (ICSRM)

Job type: Full-Time 

The role: You will join the customer service department of Peoplecert which supports a global network of partner 
organisations and professionals, 24/7 in 10 different languages. The department’s main goal is to provide information 
and customer advice as well as handle any enquiries that require product or service support. 

The customer service representative is responsible for resolving customers’ technical or product enquiries by handling 
inbound and outbound international calls. The service is provided through chat, phone or e-mails.

Candidate profile: 
•Excellent command of the English language (C2 level). Bilingual in English/Greek is preferred 
•Ability to communicate fluently in Italian, French or Dutch (native or C2 level certification) 
•University or equivalent degree 
•Availability to work on shifts on a rotating basis 
•A quick learner and able to multitask 
•Commitment to the job on a long-term basis 
•Strong interpersonal and communication skills, strong customer service attitude 
•Excellent IT Skills, ECDL core/expert certification will be considered an asset 
•Professional experience in a multinational customer service centre is desirable but not required

To apply for this position, in confidence, please send your resume via e-mail hr@peoplecert.org mentioning 
the reference code (ICSRM).

Υπάλληλος Υποδοχής Καταστήματος & Ταμείου 
(Κατάστημα Κηφισιάς), Κωδ. Θέσης: Kif_Rec_01

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η υποδοχή των 
πελατών, η διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και του 
ταμείου, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του υπο-
καταστήματος.

Περιγραφή θέσης 
•Υποδοχή & κατεύθυνση πελατών 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση ταμείου, αποδείξεις, τιμολόγια, εισπράξεις 
•Γραμματειακή υποστήριξη του καταστήματος 
 
Προφίλ 
•Απόφοιτη λυκείου ή σχολής γραμματέων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη 
θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση τιμολόγησης 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms-office 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα  
και συνέπεια 

•Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό  
περιβάλλον 
•Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Νέας Κηφισιάς  
θα προτιμηθεί

Το ωράριο του εργασίας θα είναι: Δευτέρα & Τετάρτη 
8.30-2.30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.30-2.30 & 5.30-
8.30, Σαββάτο 9.00 - 3.00. Ρεπό Δευτέρα ή Τετάρτη, ένα 
ρεπό την εβδομάδα.

Παροχές εταιρίας 
•Βασικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας  
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης,  
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
ek@papapolitis.gr, μέσω fax στον αριθμό  
210 6254501 (υπ’ όψιν Καραγιάννη Ελπίδα),  
ή μέσω του site www.papapolitis.gr

H AST A.E. με έδρα την Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Senior Web Designer
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•2 χρόνια προϋπηρεσία τουλάχιστον στον σχεδιασμό websites, eshops 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS, HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript 
•Portfolio εργασιών 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και δεξιότητα ομαδικής εργασίας 
•Ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές ιδέες 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@ast.gr

AST A.E.

Εταιρία παροχής υπηρεσιών - προώθησης πωλήσεων ζητά:

Άτομα 4ωρης Απασχόλησης για την Προώθηση και Επέκταση 
Νέου Πελατολογίου Μεγάλου Φορέα Τηλεπικοινωνιών

Προσλαμβάνονται άμεσα από εταιρία 
για τη στελέχωση του νέου της υπο-
καταστήματος για 4ωρη πρωινή ή 
απογευματινή εργασία.

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 

•Εμπειρία στις πωλήσεις επιθυμητή 
αλλά όχι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός - ασφάλιση 
•Πριμ παραγωγικότητας 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Εύκολη πρόσβαση  

(100μ από σταθμό μετρό  
Πανόρμου). 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: nxvoice@nxvoice.gr. 
Τηλ. επικοινωνίας:  
210 7716706.  
Fax: 210 7716708.

Άτομα για προώθηση

Υπάλληλοι Γραφείου

Telecommunications Sales Representative
Μια νέα συναρπαστική ευκαιρία στον τομέα των πωλήσεων! 
 
Εντάξου στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία Mediatel A.E. αναζητά εξαιρετικά δυναμικούς, δραστήριους και φιλόδοξους συνεργάτες με ευχέρεια στην 
επικοινωνία για να ενταχθούν στο δυναμικό της, στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(τηλεφωνία, internet και τηλεόραση).

Αρμοδιότητες: Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα ενταχθούν στη διεύθυνση πωλήσεων και θα έχουν ως αντικείμενο την 
τηλεφωνική ενημέρωση υποψήφιων πελατών με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών, κινητής και σταθερής τηλε-
φωνίας για λογαριασμό ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυνατό ομαδικό πνεύμα & θετική διάθεση 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες & πελατοκεντρική αντίληψη 
•Προσανατολισμός στους στόχους και στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση & ακεραιότητα 
•Άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωινή - απογευματινή) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις- τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μηνιαίο μισθό, με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις & ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, ανεξαρτήτως πωλήσεων & 
χωρίς καθυστερήσεις 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης 
•Δυναμικό, μοντέρνο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (4ωρο-5ωρο-6ωρο πρωινό ή απογευματινό) 
•Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (in-house doctor) 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Πανόρμου) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mediatel.gr

IRI is the leading global analytics partner to majority of the largest FMCG (Fast moving consumer goods), retail and 
healthcare companies in the world. Our innovative and disruptive industry heritage, delivers growth for our clients 
across the globe by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their businesses across sales and 
marketing. Our Analytics centre of excellence (ACE) is our global analytics hub situated in Athens that services 
our clients globally, and is one of the fastest growing companies in Greece. For us innovation is about our people 
and our culture, we believe that by empowering our people we empower our clients, and it is this highly successful 
formula which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but above all interesting environment with like-minded 
people that are driven to deliver growth to our clients. The ideal candidate should have a spirit of entrepreneurship 
and share our values and passion for development, innovation and success.

If you are seeking for an international career in a fast growing organisation and you think you are a good fit, then 
join us! We are currently looking for a:

Strategic Insights Consultant 
(SIC 04 2014)

As a strategic insights consultant your role will be to provide key insights and actionable recommendations to our 
key stakeholders throughout our global organisation in order to equip them with the extra knowledge they need in 
order to go to clients.

The ideal candidate will act as a key member of our strategic insights team, combining deep knowledge of industry 
and market trends, analytically based customer insights, client consultation, and team leadership to address complex 
problems for our clients.

Responsibilities:  
•Consolidation and analysis of data to identify key actionable insights. 
•Preparation of high quality presentations for top management. 
•Preparation of ad hoc high quality reports related to solutions, trends, and analyses. 
•Actively support on client pitches with insights and help country managers enhance client relationships. 
•Strong collaboration skills across functions and countries.

Qualifications & skills: 
•MBA or MSc in marketing, international business or other related business subject is a must. 
•BSc/BA in business, management or economics. 
•3+ years of experience in a brand/product management role in the FMCG, retail, or healthcare industries. 
•Excellent command of MS Office Suite (Word, Excel & Powerpoint fluency essential). 
•Fluency in other languages (Italian, French, German, Dutch, Spanish) will be considered an asset. 
•Self-motivated, a good team player always striving for excellence. 
•Strong ability to cut through complexity, work in teams, and deliver complex projects using an effective 
collaborative approach. 
•Strong presentation and communication skills. 
•Excellent interpersonal & project management skills. 
•Strong analytical skills. 
•Strong relation-building with internal stakeholders 
•Good project tracking and follow-up throughout a project’s process. 
•Fulfilled military obligations (for male candidates).

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

CVs (in English only) to be sent to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

Το κατάστημα εστίασης «Το Σπιτικό» στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά Υπαλλήλους πλήρης απασχόλησης για τη θέση:

Πωλητή και Παρασκευαστή Ταχυγευμάτων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: etassi@tospitiko.gr

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
 
Παρέχονται: 

•Μισθός - ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά πριμ παραγωγικότητας 
 
Εύκολη πρόσβαση (σταθμός μετρό 
Πανόρμου).

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: ppnn.and@gmail.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
210 7716706,  
fax: 210 7716708.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή με πτυχίο Ναυαγοσωστικής 
για απασχόληση σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. 
Μωραϊτικα Κέρκυρα. Βιογραφικά στην Τ.Θ.70, 
τηλ: 6977 582505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα για μόνιμη συνεργασία 
σε παραδοσιακό ξενώνα στο Ναύπλιο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thehouseprojecthotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort στην 
Κω, επιθυμεί να προσλάβει Καμαριέρες. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Πελοπόννησο, ζητούν έμπειρες 
Καμαριέρες. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Πελοπόννησο ζητούν έμπει-
ρα άτομα για ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
epicv@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρό άτομο με καλές γνώσεις Αγγλικών 
για ημιαπασχόληση σε μικρό bοutique ξενοδοχείο 
στη Σάμο. Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και η ειδίκευση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: yoursamos@gmail.com.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
CAFE bistro στο Γαλάτσι ζητεί νέα Σερβιτόρα για 
μόνιμη πενθήμερη εργασία. Τηλ: 6970 809325, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, ευγενικές 
για καφετέρια στην περιοχή της Μαρτίου για την 
κάλυψη θέσεων σέρβις. Να διαθέτουν βιβλιάριο 
υγείας-άδεια εργασίας σε ισχύ. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: giourtzi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιμάγειρας από ξενοδοχείο 4* στην 
Πρέβεζα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
daluzboutiquehotel.gr, κος Θωμάς.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel και spa στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προσλάβει 
Μάγειρα Α’. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες και Βοηθοί για το service 
σε Ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. Ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, διανομή, διατροφή, ασφάλιση 
καθώς και ολοήμερο ρεπό. Τηλ: 0049 3414771570.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο 4* αναζητεί άτομα 
για Πρακτική Άσκηση στο Σέρβις, από 01/07 έως 
τέλος σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: ch_vogli@
hotmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ Εστιατόριο - Ναυτικός Όμιλος στη Βουλιαγ-
μένης ζητεί Βοηθό Σερβιτόρου για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Τηλ: 210 8961274.

ΟΜΙΛΟΣ Εστιατόριο - Ναυτικός Όμιλος στη Βου-
λιαγμένης ζητεί Μάγειρα Α’ με εμπειρία στα τηγά-
νια. Γνώσεις σχάρας και θαλασσινών επιθυμητές. 
Βιογραφικά στο e-mail: konstantinos.j.tsakos@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο νέοι για εργασία σε ξενοδοχείο 
στη Ρόδο ως Σερβιτόροι. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Προσφέρεται 
υψηλός μισθός και κατοικία. Τηλ: 6936 224566.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κουζίνας (Λαντζιέρης -α) ζητούνται. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία 2-3 ετών. 
Τηλ: 6936 861000.

ΤΟ GRAND Hotel Palace, ξενοδοχείο 5* στη 
Θεσσαλονίκη, ζητεί Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Pastry 
Chef, Πτυχίο Ζαχαροπλαστικής. Τηλ: 2310 549000, 
e-mail: gm@grandhotelpalace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Barwoman. Επιθυμητά 
Αγγλικά-Ρωσικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Σερβιτόρους -ες με 
εμπειρία και Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες με γνώσεις στο ψάρι και 
τη μεσογειακή κουζίνα. Τηλ: 2310 228520, ώρες 
επικοινωνίας 13:00 - 17:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά άτομο 
για Βοηθό Κουζίνας (με διευρυμένα καθήκοντα) 
με ανάλογη προϋπηρεσία για εποχιακή εργασία. 
Τηλ: 6944 651955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη σε ξενοδοχείο 
4* Μάγειρες Α’ και Β’ στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: d.santis@domotel.gr, 
τηλ: 6932 908100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για το εστιατόριο Ψωμί 
και Αλάτι στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ATOMO ζητείται για Σερβιτόρα με καλά Αγγλικά 
για εργασία στην Σύμη. Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφή, ασφάλεια και 800€ τον μήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “The infinity 180” στην Αλόννησο, 
επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή περί-
οδο 2013-2014, Βarman-Βarwomen. Απαραίτητη 
η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρε-

σία. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
woody_aloni@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός Κουζίνας. Περιοχή 
Κέρκυρα. Τηλ: 6994 362211.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από αναψυκτήριο, στον Περισσό. 
Τηλ: 6974 459074, ώρες επικοινωνίας 13:00-18:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για delivery και μπουφέ σε ανα-
ψυκτήριο. Περιοχή Μενίδι, συζητήσιμη. Τηλ: 6936 
632080, ώρες επικοινωνίας 08:00-19:00.

CAFE εστιατόριο στο Χαλάνδρι ζητεί Λατζιέρη -α 
με βιβλιάριο υγείας. 5θήμερη εργασία για ημια-
πασχόληση. Τηλ: 6972 307650.

ΑΤΟΜΟ με άριστές γνώσεις Ελληνικής κουζίνας 
και απαραίτητα προϋπηρεσία ζητείται για μπουφέ 
- σέρβις και βοηθητικές εργασίας κουζίνας. 4ωρη 
- 5ωρη εργασία από εστιατόριο στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 6930 987398.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με Αγγλικά, Ιταλικά και 
Καμαριέρες για ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: irini_hotel@hotmail.com, 
τηλ: 6973 743198.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα Grecotel για την πε-
ριοχή της Αττικής ζητά Ζαχαροπλάστη. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@grecotel.com.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα Grecotel ζητα άτομα 
για Sous Chef και Μάγειρες Α΄ για Κέρκυρα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα Grecotel για τα ξε-
νοδοχεία της στην Κρήτη ζητά Service Manager. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για ξενοδοχείο, για την ζεστή 
κουζίνα με εμπειρία σε ξενοδοχεία στη Θάσο. Τηλ: 
6932 666766, κος Μιχάλης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ boutique 4**** στην Πρέβεζα αναζητά 
Chef ή Α’ Μάγειρα για το εστιατόριο του a la carte. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@daluzboutiquehotel.
gr, 69816 50817, κος Θωμάς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για εστιατόριο Ελληνικής 
δημιουργικής κουζίνας στους Παξούς. Βιογραφικά 
στο e-mail: stelkanel@me.com, τηλ: 6974 414181.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Ρεσεψιονίστ για ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη κατά προτίμηση Αγγλόφωνη και 
Γερμανόφωνη και Σερβιτόρος σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
epavlishotel.com, τηλ:6974 192386, κα Δανέζη.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται από ιταλικό εστιατόριο 
στη Γλυφάδα για Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή. 
Τηλ: 210 9638771.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από εστιατόριο στον Πειραιά 
για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6943 463262.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ -ες, με γνώση Αγγλικών και προϋπη-
ρεσία απαραίτητα, για ετήσια απασχόληση, παρέχεται 
διαμονή και διατροφή, κατά προτίμηση Λάκωνες. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Περιοχή Γερολιμένας 
Λακωνίας. Τηλ: 6946 459844.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για internet cafe. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη σε cafe. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandri@inspot.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Α’ Μάγειρα. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Fax: 22420 48734.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, επι-
θυμεί να προσλάβει Βοηθό Μάγειρα. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Fax: 22420 48734.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Βοηθοί, εμφανίσιμοι, 
Απόφοιτοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
γνώστες χρήσης PDA. Κάτοικοι Γλυφάδας και γύρω 
περιοχών. Τηλ: 6947 443994, ώρες επικοινωνίας 
17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chinese Chef για 5* ξενοδοχείο στην 
Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.gr, 
τηλ: 22840 51976, fax: 22840 51985.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμοι Σερβιτόροι και Chef 
(άνδρες και γυναίκες) με πολύ διάθεση και όρεξη 
για δουλειά, για αλυσίδα επιχειρήσεων εστίαστης. 
Τηλ: 210 8653549.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες-οι, σε ξενοδοχεία της 
Πελοποννήσου. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από τα Everest Αττικής 
για Μπουφέ-Barista, με απολυτήριο Λυκείου-
δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο-καλή 
γνώση Ελληνικής γλώσσας. Ερμού 6, Σύνταγμα, 
2ος όροφος κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. E-mail: 
hr@everest.gr, τηλ: 210 3313095.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από τα Everest για θέση 
Μπουφέ με απολυτήριο Λυκείου. Δυνατότητα εργα-
σίας σε κυλιόμενο ωράριο καλή γνώση Ελληνικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@everest.gr, 
τηλ: 210 3313095.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ ζητείται από ξενοδοχείο για το εστιατόριό 
του. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό κουζίνας, για λάντζα και 
Ψήστες για εργασία σε ταβέρνα. Τηλ: 6972 973900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο στη Νέα Πέραμο 
Καβάλας. Τηλ: 6972 973900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία, για ταβέρνα. Τηλ: 

6972 973900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες για ταβέρνα στην Νέα 
Πέραμο. Τηλ: 6972 973900.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί άμεσα άτομο 
για το bar και το a la carte restaurant. 6ωρη απα-
σχόληση, πενθήμερο. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: aand@me.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας μαναβικής στον Πειραιά 
ζητεί έμπειρο για εργασία με ανάλογη εμπειρία. Τηλ: 
210 4290731, ώρες επικοινωνίας 15:00-17:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για καφενείο - ουζερί για ημια-
πασχόληση ή πλήρες ωράριο, περιοχή Νέα Ιωνία. 
Τηλ: 6986 122639, 6975 944771.

ΑΛΥΣΙΔΑ διανομής πίτσας, ζητεί νέους -ες με 
ανάλογη εμπειρία, για ημιαπασχόληση ως Βοηθοί 
Κουζίνας, πρωινές - βραδινές βάρδιες, περιοχή 
Παγκράτι, Ζωγράφου. Βιογραφικά στο e-mail: 
agapimgk@gmail.com, τηλ: 6944 712718, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Σέρβις - Μπουφέ από το VS 
Cafe Club. Αγίου Δημητρίου 216, Άγιος Δημήτριος. 
Τηλ: 6977 585007, Κος Θανάσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Σερβιτόροι για 
εργασία στη Γερμανία. Γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μελισσοκόμος για εργασία στην Αγ-
γλία. Άμεση πρόσληψη με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ZHTEITAI Γεωπόνος ΑΕΙ με εμπειρία 2 ετών και 
δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@schellas.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σχολή ιππασίας, 
περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6944 440235.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε φάρμα στην Αγγλία. Δίπλωμα Τρακτέρ, 
διαμονή δωρεάν. Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος δέντρων - 
συντήρηση πρασίνου, κάτοχοι διπλώματος Γ’ 
κατηγορίας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 
7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος - Τεχνολόγος Τροφίμων για 
R&D σε εταιρία πρώτων υλών τροφίμων, στην 
περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Άριστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: eglezoulila@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Γεωπόνο - Δασολόγο 
ΠΕ ή ΤΕ με εργοταξιακή εμπειρία. Επιθυμητή η 
κατοχή διπλώματος Γ και η διαχείρηση λογαργι-
ασμών δημοσίων έργων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 7804055.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μασέρ, εμφανίσιμες για εργασία σε 
στούντιο αισθητικής - μασάζ. Έμπειρες ή άπειρες. 
Τηλ: 6934 739799.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Νυχιών ζητείται από κατάστημα νυχιών 
στην Γλυφάδα. Τηλ: 210 8982719, 6932 624998.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Βαφείου έμπειρη ζητείται για αλυσίδα 
κομμωτηρίου στο Χολαργό, πλήρης απασχόληση, 
συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 210 6518047.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Ιωνία ζητεί Κομμώτρια με 
γνώση σε κούρεμα, χτένισμα και βαφές. Μισθός, 
ΙΚΑ. Άμεση πρόσληψη. Άδεια τον Αύγουστο. Τηλ: 
210 2777073.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις μανικιούρ - πε-
ντικιούρ για πλήρη ή μερική εργασία σε κατάστημα 
στο Παγκράτι. Βιογραφικά στο e-mail: athanasios.
taouil@gmail.com, τηλ: 6955 061372.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ Νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ, ονυχο-
πλαστική) επαγγελματίες για ανεξάρτητη συνεργασία 
στη περιοχή της Αττικής-Θεσσαλονίκης για κατ’οίκον 
επισκέψεις, αναζητά η BeautySpirit.gr. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ επαγγελματίες με εξειδίκευση στην 
υπηρεσία Μαύρισμα με Αερογράφο για ανεξάρτη-
τη συνεργασία κατ’οίκον επισκέψεων, αναζητά η 
BeautySpirit.gr. Απαραίτητη προϋπηρεσία, εξοπλισμός 
και μεταφορικό μέσον. E-mail: hr@beautyspirit.
gr, τηλ: 6943 825939.

ΚΟΜΜΩΡΙΕΣ επαγγελματίες αναζητά για ανε-
ξάρτητη συνεργασία για κατ’οίκον επισκέψεις η 
BeautySpirit.gr. Απαραίτητη η εμπειρία σε νυφικά, 
βραδινά χτενίσματα, κουρέματα, τεχνικές εργασίες 
(βαφές,ανταύγειες) και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της η 
BeautySpirit.gr, αναζητά επαγγελματίες Αισθητικούς 
για κατ’οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
ύπαρξη εξοπλισμού και μεταφορικού μέσου. E-mail: 
hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Απόφοιτες ΙΕΚ/ΤΕΙ Αισθητικής, 

Ονυχοπλαστικής, Ποδολογίας για επίσημη πρακτική 
με αμοιβή από studio νυχιών. Τηλ: 6908 648666 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εναλλακτική Θεραπεύτρια για σεζόν στην 
Χαλκιδική. Απαραίτητα Αγγλικά και αυτοκίνητο. 
Τηλ: 6977 134627.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για σεζόν στην Χαλκιδική. 
Απαραίτητα Αγγλικά και αυτοκίνητο. Τηλ: 6977 
134627.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Πεντικιουρίστ με πολύ καλή 
γνώση σε τεχνητά νύχια, ζητείται. Τηλ: 210 3389296.

ΚΥΡΙΑ -ος με 5ετή προϋπηρεσία σε αντρικό κούρεμα, 
ζητείται από αντρικό κομμωτήριο. Τηλ: 6983 441776.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κομμωτήριο 
στο Κολωνάκι, με άριστες γνώσεις σε κούρεμα, 
πιστολάκι, βαφή. Τηλ: 210 3389296.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με άριστη γνώση σε κούρεμα και 
βαφείο ζητείται από κομμωτήριο στα Νότια προ-
άστια. Τηλ: 6985 957192.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ης που να γνωρίζει καλό πιστολάκι 
και κούρεμα, ζητείται από κομμωτήριο. Περιοχή 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8079704, 6977 618647.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ης, έμπειρη -ος, ζητείται για κομ-
μωτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4537190.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο στο Πα-
λαιό Φάληρο, με γνώσεις στο πιστολάκι. Μόνιμη 
εργασία, μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 215 5515506, 
6937 649238.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γαλάτσι, ζητεί Κομμωτές 
-τριες, με καλή γνώση και εμπειρία στο βαφείο, 
κούρεμα, χτένισμα. Παρέχεται καλό περιβάλλον, 
καλές αποδοχές. Τηλ: 210 2220830.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στο Χολαργό ζητεί άτομο 
με εμπειρία στο μανικιούρ - πεντικιούρ. Τηλ: 210 
6522115, 6932 882999.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κομμωτές -τριες για κούρεμα 
- χτένισμα και Βοηθούς Βαφείου. Τηλ: 210 9015455.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ πεπειραμένοι με άριστες γνώσεις 
βαφείου και Αγγλικών, ζητούνται σε κομμωτήριο 
στη Σαντορίνη. Μόνιμη εργασία. Παρέχεται διαμονή. 
Τιμή 800€. Τηλ: 6972 426403.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση προϊόντων καθη-
μερινής χρήσης από γνωστή πολυεθνική, δωρεάν 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές με ποσοστά, 
δυνατότητα εξέλιξης και υψηλών εισοδημάτων, 
πωλήσεις όχι απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Νέα Σμύρνη, που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της αισθητικής ζητεί 
Φυσιοθεραπεύτριες για μασάζ. Βιογραφικά στο 
e-mail: lipogenns@yahoo.gr, τηλ: 210 9312840.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα εμφανίσιμα Μασέρ για εργασία 
σε στούντιο αισθητικής - μασάζ. Έμπειρες ή άπειρες. 
Τηλ: 6934 739799.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ -τρια, έμπειρος -η για μανικιούρ - τε-
χνητά νύχια, αποτρίχωση ζητείται από στούντιο 
νυχιών στα Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 211 2126231, 
6978 786020.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ έμπειρος για ανδρικό κομμωτήριο στον 
Ταύρο. Τηλ: 6936 263080, 210 3454364.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Spa Therapists για τα Καμένα 
Βούρλα, να ομιλούν Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
souhailabensaid@yahoo.com, τηλ: 6945 177997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Spa Therapists να ομιλούν 
Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: souhailabensaid@
yahoo.com, τηλ: 6945 177997.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για καθημερινή εργασία με ευέ-
λικτο ωράριο ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για ένα σκάφος παρκαρισμένο 
σε μαρίνα στη Γλυφάδα και λίγες χειρονακτικές 
εργασίες. Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιο-
χών. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Δίδεται 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 9703396, ώρες 
επικοινωνίας, πρωί.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη δύο παιδιών στην 
Μύκονο. Τηλ: 6944 771905.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητούνται άμεσα Φύλακες με 
άδεια εργασίας, για την εργασία στην Αλεξανδρού-
πολη. Βιογραφικά στο e-mail: lionsk@windowslive.
com, τηλ: 6937 139929, 25510 31078, κος Νίκος.

ΝΕA -ος ζητείται για εξωτερικές εργασίες εταιρίας. 
Απόφοιτος Λυκείου, απαραίτητα δίπλωμα αυτοκι-
νήτου και μοτοποδηλάτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
focusplus.net@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Αιγάλεω, επιθυμεί να προσλάβει 
νέο, Οδηγό - Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών 
για μόνιμη εργασία. Προσόντα: ερασιτεχνικό 
δίπλωμα οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου. 
Προϋπηρεσία, απολυτήριο Λυκείου. Βιογραφικά 

στο e-mail: info@twf.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται για εξωτερικές εργασίες και αποθήκη 
εταιρίας ιατρικών ειδών Απόφοιτος Λυκείου με 
γνώση H/Y. Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοποδηλάτου. E-mail: biosetgroup@gmail.com.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για καφέ μπαρ στην 
Σάμο. Παρέχεται διαμονή-διατροφή-ασφάλεια και 
700€ το μήνα. Τηλ: 210 8237749.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σχολή ιππασίας. 
Περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6944 440235.

ΑΤΟΜΟ από πλυντήριο αυτοκινήτων, ζητείται στην 
Ελευσίνα. Όχι θέση γραφείου, με δυνατότητα με-
ταφοράς. Τηλ: 6972 112766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό τράπεζας στην 
περιοχή της Αργυρούπολης, Δάφνης, για καθαρισμό 
γραφείων στον Ασπρόπυργο 4ωρη απασχόληση. 
E-mail: info@servicemaster.gr, ώρες επικοινωνίας 
16:00-17:30, 16:00-17:30, 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό γραφείων 
στον Ασπρόπυργο. 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@servicemaster.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό τράπεζας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@servicemaster.gr.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται, χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις, για φροντίδα κυρίας με κινητικά προβλήματα, 
(όχι κατάκοιτη). Παρέχεται μισθός, στέγη, σίτιση. Αχαΐα. 
Βιογραφικά στο e-mail: kalpan1983@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

EΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ιατρικών αναλωσίμων ζητά 
επικοινωνιακό, ευπαρουσίαστο και ευγενικό άτομο 
για εργασία ως Υπάλληλος Γραφείου (75%)-εξω-
τερικές εργασίες (25%). Απαραίτητη άριστη χρήση 
Η/Υ, εμπειρία σε εμπορική εταιρία. Επιθυμητά, πτυχίο 
μάρκετινγκ, προϋπηρεσία. E-mail: iatrikoanalosimo@
gmail.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στον Πλαταμώνα 
Πιερίας ζητείται Προσωπικό στατικής φύλαξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@gmail.com, τηλ: 
6978 098152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό κουζίνας, για λάντζα και 
Ψήστες για εργασία σε ταβέρνα. Τηλ: 6972 973900.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για διανομή εντύπων. Τηλ: 
6940 740770.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται από πλυντήριο - ταπητοκαθαρι-
στήριο με έδρα την Κεφαλονιά. Τηλ: 6947 121547, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00, 19:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για την περιοχή της Ανάληψης 
με προϋπηρεσία σε courier για μηχανάκι, βασι-
κός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: dio_strou@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς με δικό τους μηχανάκι, 
σε καφέ - αναψυκτήριο, περιοχή Αμπελοκήπων 
- Αθήνα. Τηλ: 6973 963260, ώρες επικοινωνίας: 
13:30-20:00, κος Αλέξανδρος.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στον Πλαταμώνα 
Πιερίας ζητείται Προσωπικό Φύλαξης Χώρων. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία και γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών για τις 
αντλίες καθώς και Πλύντες αυτοκινήτων ζητούνται 
για βενζινάδικο για καθημερινή απασχόληση στο 
Σχολάρι Θεσσαλονίκης. Ικανοποιητικός μισθός-
ένσημα. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. E-mail: 
kkoilts@otenet.gr, fax: 2310 489034.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα κατόχους 
ΙΧ για εποπτεία προωθητικών προγραμμάτων 
και διανομής εντύπων. 8ωρη απασχόληση, ικα-
νοποιητικές αποδοχές, επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 2583652.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ -ης ζητείται από καφέ στο Πόρτο Ράφτη, 
θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω περιοχών. Τηλ: 
6944 288786, 6976 193876.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ ζητείται από σουβλατζίδικο στο Παγκράτι. 
Τηλ: 6948 112854.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ ζητείται από πιτσαρία στον Άλιμο. Τηλ: 
210 9932927, ώρες επικοινωνίας μετά τη 13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ζητεί Πλύντη 
με δίπλωμα Ι.Χ - moto. Τηλ: 210 5912940.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από διαφη-
μιστική εταιρία στο Πεδίον του Άρεως, για διανομή 
διαφημιστικού υλικού και προώθηση χαρτών. Τηλ: 
210 8213596.

ΝΕΟΙ -ες 3 ζητούνται από γραφείο στο κέντρο της 
Αθήνας για καθημερινή πρωινή εξωτερική εργασία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8212972.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Φύλακα με προϋπηρεσία, 
επιθυμητή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση, για φροντίδα 
ηλικιωμένης. Τηλ: 6974 828838.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος δέντρων - συ-
ντήρηση πρασίνου, κάτοχοι διπλώματος Γ’ κατηγο-
ρίας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά στο e-mail: 
g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από τεχνική σχολή μηχανολογίας 
με συμπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
κάτοχος διπλώματος για μηχανάκι και αυτοκίνητο, με 
γνώσεις Η/Υ, για εσωτερική και εξωτερική εργασία. 
Τηλ: 210 5754735, 210 5754215.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, κατασκευή 
και τεκμηρίωση εφαρμογών μικροεπεξεργαστών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται στην περιοχή της Πελοπον-
νήσου. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr, 
τηλ: 26210 42190.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort στην 
Κω, επιθυμεί να προσλάβει Συντηρητή. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΒΟΗΘΟΣ Ψυκτικού ζητείται για συντηρήσεις - εγκα-
ταστάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων Split, κάτοχος 
δικύκλου ή δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: texnikoiaggelies@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Γαζώτρια 
πεπειραμένη που να γνωρίζει όλες τις μηχανές 
ραφής - κατασκευής ρούχων. Τηλ: 211 1057792, 
υπεύθυνη κα Νίκη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και προϋπηρεσία, ζητείται για βουλ-
κανιζατέρ. Περιοχή Μέγαρα. Τηλ: 6987 521621.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Μοτοσικλετών ζητείται θα προτιμηθεί 
με προϋπηρεσία σε Piaggio. Περιοχή Πέτρου Ράλλη, 
Νίκαια. Τηλ: 6977 301009.

ΓΡΑΦΕΙΟ ενοικιάσεως moto στη Σαντορίνη, ζητεί 
Μηχανικό ή Βοηθό Μηχανικού με δίπλωμα αυτοκι-
νήτου και μηχανής καθώς και γνώσεις Αγγλικών. 
Τηλ: 22860 24713, 6976 799075 what’s up.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δίκυκλων, με 5ετή προϋπηρεσία σε 
μότο σε επώνυμα συνεργεία, γνώσεις Η/Υ ζητείται, 
περιοχή Κορυδαλλός. Τηλ: 210 5617620, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία στα 
OPEL, πλήρη απασχόληση. Τηλ: 2310 473680, 
fax: 2310 473681.

ΔΟΜΙΚΟΣ με γνώσεις κατασκευαστικού σχεδί-
ου και autocad, ζητείται από εταιρία κατασκευής 
εκθεσιακών περιπτέρων στις Αχαρνές, με άριστη 
γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση Γερμανι-
κών ως Project Manager. E-mail: marketing@
decodesign.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα πο-
λιτικού μηχανικού με 5ετή εμπειρία στον τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail:: info@atzovaras.gr.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Θερμοϋδραυλικοί, ζητούνται από 
Βόρειο Ελλάδα. Άμεση εργασία στη Γερμανία σε 
αξιόπιστη και σοβαρή εταιρία, απαραίτητη η γνώση 
Γερμανικών, μισθός, αποζημίωση εξόδων. Τηλ: 
6987 208864, κος Βασίλης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειομηχανών (στράνζα, ψαλί-
δι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού από τεχνική εταιρία 
κλιματισμού, προϋπηρεσία απαραίτητη, κάτοχος 
διπλώματος μηχανής και αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnikoiaggelies@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Τεχνικός 
Συντήρησης και Επισκευής Ανεμογεννητριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: helma@helma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με 5ετή εμπειρία για το τμήμα 
πωλήσεων, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλου Almeco αναζητά άτομο με 
γνώση και εμπειρία στο χώρο της διακόσμησης 
για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στη reception της 
έκθεσης, 8 χλ Θεσσαλονίκης-Μουδιανών ή απα-
ραίτητα με επισύναψη φωτογραφίας, στο e-mail: 
almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αργυροχρυσοχόος από εργαστήριο αση-
μένιων κοσμημάτων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης 
(δυνατότητα αστικού λεωφορείου απο Θεσσαλονίκη). 
Εργασιακή εμπειρία θα προτιμηθεί. Τηλ: 23910 
53863, ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για εταιρία τροφίμων στην 
περιοχή του Νέου Ρύσιου - Καρδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ZHTOYNTAI Mοδίστρες με Αγγλικά για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. Αγγλικά γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Παραγωγής σε βιοτεχνία 
ενδυμάτων. 5 χρόνια προϋπηρεσία. Αγγλικά καλά. 

Άμεση πρόσληψη για Ιρλανδία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια / Κοπτοράπτρια με γνώσεις 
πατρόν από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 2310 
683900.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, 211 1057700, κα Νίκη.

ΚΟΠΤΕΣ ζητούνται με προϋπηρεσία, από μεγάλη 
μονάδα επεξεργασίας κρέατος. Όχι κρεοπώλες. 
Τηλ: 210 4837370.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Γαζώτρια 
πεπειραμένη που να γνωρίζει όλες τις μηχανές 
ραφής - κατασκευής ρούχων. Τηλ: 211 1057792, 
υπεύθυνη κα Νίκη.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ με άριστες γνώσεις παραγωγής δειγμάτων 
ζητείται από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Περι-
βάλλον ευχάριστο και σοβαρό. Ηλεκτρικός Σταθμός 
Κάτω Πατήσια. Τηλ: 210 21 14 100, 210 21 14 150.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί - Marine
ΝΑΥΤΗΣ ζητείται για κότερο με προϋπηρεσία για 
καλοκαίρι. Να εχει ναυτικό φυλλάδιο ή δίπλωμα 
ταχυπλόου και να μιλάει Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: shumanreso@gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. CVs: 
technicalservicecoordinator@gmail.com.

ΖHTEITAI Xειριστής Tαχύπλοου με εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ionian-ray.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Steward για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ REF. Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Elelectrician για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Engineer (2nd-3rd) για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Staff Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λοστρόμος για Luxury Motor Yacht 
(120m), με ελληνική υπηκοότητα, προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Electronic για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew R/O Electronic για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΟΔΗΓΟΣ - Διανομέας με απαραίτητη 5ετή προϋπη-
ρεσία (ανάλογη σε εταιρία τροφίμων θα εκτιμηθεί) 
με δίπλωμα κατηγορίας Γ’ για πρωινό δρομολόγιο 
σε εταιρία τροφίμων στο Γαλάτσι. Βιογραφικά στο 
e-mail: alagou@gotsishouse.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται για εξωτερικές εργασίες και αποθήκη 
εταιρίας ιατρικών ειδών Απόφοιτος Λυκείου με 
γνώση H/Y. Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοποδηλάτου. E-mail: biosetgroup@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ, Logistics με εμπειρία κυρίως στο χώρο 
του αυτοκινήτου ζητά εργασία. Στη διάθεσή σας. 
Βιογραφικό σημείωμα - συστατική επιστολή. Ολυ-
μπιακό Χωριό. E-mail: kiriakossiv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Οδηγοί για εργασία 
στη Γερμανία. Γερμανική γλώσσα οπωσδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Αποθηκάριο με γνώσεις Η/Υ και τιμολό-
γησης. Βιογραφικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις υπολογιστή, για θέση 
Υπεύθυνη Αποθήκης. Τηλ: 210 3222663, εσωτ: 

107, ώρες επικοινωνίας 09:00-11:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου σε πολυεθνική, ζητείται 
για γραμματειακή υποστήριξη, χειρισμό αποθήκης 
και εξυπηρέτηση πελατών. Πολύ καλή γνώση Γερ-
μανικών και Μs Office. Τεχνικές γνώσεις θέρμαν-
σης-ύδρευσης θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: reflex-hellas@reflex-hellas.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Αποθήκης από μεγάλη ενεργεια-
κή εταιρία για τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ, τιμολόγησης και σχετι-
κή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
neonenergy.gr, κωδ: ΑΠΟΘ0514.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στον ιατρικό κλάδο, ζητά Υπάλληλο 
στο τμήμα logistic-service για καταχώρηση-έκδοση 
παραστατικών διακίνησης-τιμολόγησης-παρακο-
λούθηση αποθεμάτων-επικοινωνία με πελάτες. 
Απόφοιτος-η ΙΕΚ-ΤΕΙ λογιστικής-διοίκησης επιχειρή-
σεων-Αγγλικα-MS OFICE-OUTLOOK-Επικοινωνιακή 
ικανότητα-ομαδικότητα-εργατικότητα. E-mail: info@
damplaid.gr, fax: 210 7753627, τηλ: 210 7792193.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από διεθνής μεταφορική 
εταιρία, για οδικό και θαλάσσιο, θα θεωρηθεί προσόν 
η προϋπηρεσία. Τηλ: 210 4015512, 6941 578386.

ΟΔΗΓΟΣ Βυτιοφόρου ζητείται με Ε και ADR από 
εταιρία χημικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kaloudis.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ logistics Ασπρόπυργο, ζητά Αποθηκάριους 
με γνώση εργασιών σε πλήρως μηχανογραφημένη 
αποθήκη. Επιθυμητά: Προϋπηρεσία 1 έτους, γνώ-
σεις H/Y προγραμμάτων αποθήκης (WMS,ERP). 
Αυτόνομη πρόσβαση, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος και για εξωτερικές εργασίες, 
κάτοχος δίκυκλου και διπλώματος αυτοκινήτου από 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 3222663, 
εσωτ: 107, ώρες επικοινωνίας: 9:00-11:00.

DELIVERY ζητείται από αναψυκτήριο - κρεπερί στο 
Χαλάνδρι, με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 6936 166891.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία 
σε διανομές τροφίμων X-van, εντός λεκανοπε-
δίου Αττικής, θα προτιμηθεί τόπος διαμονής πε-
ριοχή Μεσογείων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dimitrioumilk.gr, τηλ: 22990 49162.

ΟΔΗΓΟΣ Φορτηγού με άδεια επαγγελματικής οδή-
γησης, ζητείται για διανομές ειδών αρτοποιείου με 
έδρα τη Βουλιαγμένη. Τηλ: 6971 634375.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Παιανία ζητεί Οδηγό με Γ’ 
επαγγελματικό δίπλωμα και δίπλωμα EDR, γνώστη 
του λεκανοπεδίου Αττικής. Τηλ: 210 6646053, 210 
6646055, κα Ντίνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητεί Οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας Ε’. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com, 
τηλ: 210 2466104.

ΑΝΩΝΥΜΗ Εμπορική εταιρία ζητά Οδηγό Κλαρκ 
(κάτοχο άδειας). Βιογραφικά στο e-mail: agialini@
topelcom.gr, κας Γιαλίνη.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Καμαριέρες για πανσιόν στην Σω-
ζόπολη Χαλκιδικής. Παρακαλώ σοβαρά άτομα. Θα 
προτιμηθούν άτομα με σχετική προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 9348978.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* 
στην Αθήνα, ζητεί Στέλεχος με εμπειρία-γνώση 
της αγοράς Αθήνας και εξοικείωση με διεθνή συ-
στήματα κρατήσεων για συνεργασία σε κρατήσεις-
πωλήσεις και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensbestwestern@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ /ος Υποδοχής ζητείται. Απόφοιτη -ος 
Τουριστικής Σχολής από το Minois Village, Α’ κα-
τηγορίας. Προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών-
Γαλλικών κλπ, διαχείριση extranets, οργανωτικές 
διοικητικές ικανότητες, συστάσεις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο: info@minois-village.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για εποχική ημιαπασχόληση. 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Πτυχίο Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων-δεύτερη ξένη γλώσσα, σχετική 
προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν, προοπτική παραμονής 
για χειμερινή περίοδο. E-mail: info@tselikashotel.
gr, τηλ: 24610 35997, fax: 24610 37997.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζητά 
Υπαλλήλους Κρατήσεων και Ρεσεψιόν με πείρα 
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων με γνώσεις Αγγλι-
κών και ξενοδοχειακού προγράμματος Ερμή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
τηλ: 6945 398089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος /η Υποδοχής από ξενοδοχείο 
στη Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: om.teo@
xv-hotels.com, τηλ: 6940 461222.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός και 
Συντηρητής Γενικών Καθηκόντων για εργασία 
σε ξενοδοχείο στα Χανιά. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στα e-mail: solhercp@gmail.com, info@
solimarhotels.gr, τηλ: 28210 29000, 19:00-22:00, 
Υπεύθυνος Κος Νταναλάκης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες Παραλίες για παραλία 
στη Σαντορίνη. Από 01 Ιουνίου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: mwrunner16@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Attica Beach ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής (Νυχτερινό) με γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: attbeach@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος - η Υπάλληλος Υποδοχής για 
ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Ρέθυμνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: solhercp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελ-
μάτων για θέση Διευθυντού σε μεγάλο ξενοδοχείο 
στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: general_jobs@
yahoo.com, τηλ: 6936 224566.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο νέες για εργασία σε ξενοδοχείο 
στην Ρόδο ως Καμαριέρες. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία. Η εργασία διαρκεί έως και τις 20 Οκτωβρίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: general_jobs@yahoo.com, 
τηλ: 6936 224566.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Προϊσταμένη 
Ορόφων (Housekeeper), με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά Κα-
μαριέρες με προϋπηρεσία για εποχική εργασία. 
Τηλ: 6944 651955.

ΟΜΙΛΟΣ Τουριστικών Επιχειρήσεων, στη Β. Εύβοια 
ζητά Υπαλλήλους για στελέχωση του τμήματος 
κρατήσεων και υποδοχής. Δυνατότητα 12μηνης 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
clubagiaanna.gr, τηλ: 22270 97100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με Αγγλικά, Ιταλικά και 
Καμαριέρες για ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: irini_hotel@hotmail.com, 
τηλ: 6973 743198.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα Grecotel για τα ξενο-
δοχεία της στην Κρήτη ζητά Βοηθό Προϊσταμένου-ης 
Ορόφων. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, επι-
θυμεί να προσλάβει Προσωπικό για τη Reception. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ανάλογη προϋπηρεσία και 
γνώση Βουλγάρικων, Ρωσικών ή Τούρκικων. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
royalparadise.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Ρεσεψιονίστ για ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη κατά προτίμηση Αγγλόφωνη και 
Γερμανόφωνη και Σερβιτόρος σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
epavlishotel.com, τηλ:6974 192386, κα Δανέζη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με γνώση Αγγλι-
κής, Γερμανικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pegasoshotel.gr, τηλ: 22410 85103.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση σε ρεσεψιόν, σε 
ξενοδοχεία της Πελοποννήσου. Βιογραφικά στο 
e-mail: epicv@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για τη στελέχωση οικογενειακού ξενο-
δοχείου, Προϊστάμενος-η Kρατήσεων, Υποδοχής, 
Πωλήσεων. Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής. 
Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, άριστο διοι-
κητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ. 
Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: g.em.
parisis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας για παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών και πωλήσεων πακέτων 
εκδρομών, για εργασία από το σπίτι. Απαραίτητη 
η γνώση Η/Υ (internet). Συνεντεύξεις-κλείσιμο 
ραντεβού. Τηλ: 6993 275363.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για βοηθητική θέση σε Ρεσεψιόν 
boutique hotel στο Πήλιο. Απαραίτητες συστάσεις, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ευχέρεια στις 
ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sixkeys.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Ρεσεψιονίστ για boutique 
hotel στο Πήλιο. Απαραίτητες συστάσεις, προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ευχέρεια στις ξένες 
γλώσσες, πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: sroomartic@hotmail.com.

ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM MEGARON στο Ηράκλειο 
ζητεί Βοηθό Διευθυντή με απαραίτητη προϋπηρε-
σία και γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, τηλ: 2810 305300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Πάρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων επιθυμεί να προσλάβει 
άτομα για Υποδοχή και Σέρβις για το ξενοδοχείο 
της στο Ρέθυμνο. Απαραίτητες γνώσης Γερμανι-
κών και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες Κρατήσεων και 
Υποδοχής με απαραίτητες γνώσεις προγραμμάτων 
Ερμή, Windows και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΝΕΟΣ -α ζητείται άμεσα ως Υπάλληλος Υποδοχής 
σε μικρό boutique ξενοδοχείο 5* στη Φολέγανδρο. 

Ευχάριστη και ευγενής παρουσία, αποτελεσματι-
κότητα σε concierge services VIPs, Πτυχιούχος 
Τουριστικών, δίπλωμα ΙΧ, άπταιστα Αγγλικά, 
συστάσεις. Τηλ: 6942 471339.

RECEPTIONIST με προϋπηρεσία και γνώση ξένων 
γλωσσών ζητείται από ξενοδοχείο στη Σαντορί-
νη για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο ζητεί Ρεσεψιονίστ με 
γνώσεις Protel. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στον Πλαταμώνα 
Πιερίας ζητείται Ναυαγοσώστης -τρια. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Zafolia στην Αθήνα ζητεί Υπάλ-
ληλο Κρατήσεων με προϋπηρεσία. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών και Protel. Bιογραφικά στο e-mail: 
levis@zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρό ζευγάρι γενικών καθηκόντων για 
ξενοδοχείο 27 κλινών στην περιοχή των Τζου-
μέρκων με εμπειρία στο χώρο της εστίασης για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
xrxasanis@gmail.com, τηλ: 6973 215156, 6973 
215156.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυο-
πηγή Χαλκιδικής ζητά Receptionist. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής ξενοδοχείου σε πολυτε-
λές ξενοδοχείο 4* αστέρων στην Πελοπόννησο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
με γνώσεις διαχείρισης επισιτιστικών τμημάτων. 
Προσφέρονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή - διατροφή. E-mail: l.sakkas@hciops.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ τουριστική επιχείρηση αναζητά νέ-
ους Συνεργάτες, ανεξαρτήτου ηλικίας για παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών και πώληση ταξιδιωτικών 
πακέτων. Τηλ: 6993 275363.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο, ζητεί Υπάλληλο Υπο-
δοχής για τη καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή, απαραίτητες γνώσεις τουλάχιστον 2 
ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση Αγγλικά, Ιταλικά). 
Βιογραφικά με την ένδειξη Αγγελία Skywalker στο 
e-mail: mykmike@icloud.com.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - Καμαριέρα, με προϋπηρεσία ζη-
τείται από κεντρικό ξενοδοχείο. Τηλ: 210 3312950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
για ημιαπασχόληση με άριστη γνώση Αγγλικών, 
προϋπηρεσία, γνώση extranet συστημάτων κρατή-
σεων, ξενοδοχειακών προγραμμάτων, ικανότητα 
στην επίλυση προβλημάτων-παραπόνων. E-mail, με 
τηλέφωνο προηγούμενου εργοδότη (για συστάσεις): 
info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist σε ξενοδοχείο 4*. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστα Αγγλικά, διαχείριση extranet 
κρατήσεων-ids-gds-excel, γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων-γραμματειακή υποστήριξη-ικανότητα 
στις δημόσιες σχέσεις και στην διευθέτηση παρα-
πόνων-προβλημάτων. E-mail με τηλέφωνο πρώην 
εργοδότη (για συστάσεις): info@arthotelathens.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες Κρατήσεων και 
Υποδοχής, με απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών και 
προγράμματος ΕΡΜΗ Windows. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από κεντρικό boutique ξε-
νοδοχείο. Τηλ: 210 3312940.

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
5* στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό όλων των ειδι-
κοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
billandcoo.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί Υπάλληλο Γρα-
φείου με οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανό-
τητες. Απαραιτήτως προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, 
καλή γνώση office. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος-η Kρατήσεων, Υποδοχής, 
Πωλήσεων από το ξενοδοχείο Ammon Zeus στη 
Χαλκιδική. Μισθός υψηλός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ammon-zeus.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσωπικό 
(Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα -ισσα - Καμαριέρα). 
Βιογραφικά στο e-mail: iriabeachhotel@hotmail.
gr, τηλ: 27520 94443, 27520 94444.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Reservation Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ -ος Τουριστικής σχολής, ζητείται 
από το Minois Village, Α’ κατηγορίας ως Υπεύ-
θυνη-ο Υποδοχής. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών-Γαλλικών, διαχείριση 
extranets, οργανωτικές διοικητικές ικανότητες, 
συστάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@minois-village.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει ξε-
νοδοχείο 5* αστέρων για το τμήμα των ορόφων 
του. Προσόντα: 2έτη προϋπηρεσία, επιθυμητή η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Απόφοιτοι σχολής 
τουριστικής εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: 



Εργασία στην Ελλάδα

Το 1999, όταν ξεκινήσαμε το Skywalker, νιώθαμε ότι είχαμε να πούμε πολλά και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Φέτος, 

συμπληρώνοντας 15 χρόνια λειτουργίας και κάνοντας έναν απολογισμό του μέχρι τώρα ταξιδιού μας, ξέρουμε τι πετύχαμε. 

Αυτή τη στιγμή το Skywalker είναι πολλά παραπάνω από το πρώτο site στην αγορά εργασίας. Οι συνεχείς μας δράσεις, τα 

περιφερειακά μας sites που καλύπτουν κάθε ανάγκη της αγοράς εργασίας, τα συνεχή σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώ-

νουμε, αλλά και η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, απαρτίζουν το Skywalker του σήμερα. Και φυσικά, το ταξίδι μας 

συνεχίζεται, με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησε το 1999, αλλά με σαφώς μεγαλύτερο… πλήρωμα. Από πού πηγάζει άραγε ο 

ενθουσιασμός μας; Ίσως από το ότι ξέρουμε πως όταν κλείνεις τα 15… έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου!

15 χρόνια Skywalker


