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

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανογράφηση

σελ. 6
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατρικοί Επισκέπτες, Ιατροί

σελ. 12
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Νομικοί, Θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Μηχανικοί, Αποθηκάριοι 

σελ. 14-15
Διανομείς, Εστίαση, 
Τουρισμός, Αισθητικοί

494
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20132

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

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

• Δημαρχείο Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Λιβαδειάς
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Χαλκίδας
•  Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:
•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας -  

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Ηλιούπολης
•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης  

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού
•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
• Δημαρχείο Αχαρνών

• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη -  

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης  

Δήμου Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM

• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική μέριμνα δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Καισαριανής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα κοινωνικής πολιτικής  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό κέντρο Βενετσάνου  

στο Παλαιό Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος
• Δημοτική βιβλιοθήκη Πειραιά
• Δημαρχείο δήμου Διονυσίου

Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την 
ενίσχυση των Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής στελέχη από τις παρακάτω ειδικότητες:

Μηχανικός Πωλήσεων  
& Ανάπτυξης Προϊόντων  

(Κωδικός θέσης: S_ΕNG)

Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς επίπλων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος SATO που 
αναπτύσσει δυναμικά το δίκτυο καταστημάτων οικιακού επίπλου ENTOS και αναζητά νέους και 
φιλόδοξους συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως: 

Σύμβουλοι Πωλήσεων  
Στα εταιρικά καταστήματα ENTOS στην Αττική 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Γνώση Διακόσμησης. (Πτυχίο Ανώτερης Σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή/ και θα θεωρηθούν επιπλέον  
προσόν) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση MS Office 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, προσεγμένη και μοντέρνα εμφάνιση 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ο Όμιλος SATO προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον.
Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη ENTOS-S, μπορεί να γίνεται στο e-mail: 
hr@sato.gr, στο fax: 210 87 67 195 ή στη διεύθυνση: SATO S.A. 27oΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Αθηνών – Κορίνθου, 192 00, Ελευσίνα, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών σε Ελλάδα  
& εξωτερικό 
•Παρακολούθηση επίτευξης στόχων σχετικά  
με την ικανοποίηση των πελατών από  
τα προϊόντα & τις υπηρεσίες που προσφέρει  
η επιχείρηση 
•Διαχείριση και συντονισμός νέων project  
από τη ζήτηση του πελάτη έως και  
την κατασκευή του καλουπιού και  
την παράδοση του τελικού προϊόντος 
•3-D Σχεδιασμός προϊόντων και εξαρτημάτων 
με χρήση CAD προγραμμάτων 
•Έκδοση & επικαιροποίηση Τεχνικών  
Προδιαγραφών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών  
σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας  
με σκοπό την άμεση επίλυσή τους 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων  
απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας της Επιχείρησης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής  
κατεύθυνσης 

•Άριστη γνώση 3-D σχεδιαστικών  
προγραμμάτων 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 
προϊόντων επιθυμητή 
•Άριστη γνώση Αγγλικών – η γνώση  
Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον  
εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα  
εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@kotronis-plastics.gr αναγρά-
φοντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης που 
τους ενδιαφέρει.

Πωλητής-τρια / Ταμίας  
(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου) 

στο Πόρτο Ράφτη

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

FAMAR S.A., a leading international service provider in health care industry with activities both in 
the Greek and the Western European area, seeks to recruit for its Business Unit in Alimos:

 Quality Operations Manager - (QAO AL11_2013)

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες ερ-
γασίες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του 
ταμείου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τα-
κτοποίηση της αποθήκης και την προετοιμασία 
των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέ-
τηση των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη 
και παρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρ-
μογή των κανονισμών υγιεινής και την καθαρι-
ότητα. Εργάζεστε συνολικά 12 ώρες, 3 ημέρες 
την εβδομάδα, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρί-
σματα είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχά-
ριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο 
ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρί-
νουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει 
η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι. Ιδανι-
κά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου. 

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικι-
λόμορφη εργασία με ελκυστικές αποδοχές και 
παροχές, όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και ορ-
γανωμένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 περίπου 
εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθεί-
τε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν 
δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας στην 
Online φόρμα του link: http://kariera.lidl.gr/cps/
rde/xchg/SID-0D49330E-A623D4AF/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39404.htm. Θα σας απαντήσουμε 
άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

The position holder will report to the 
Head of Quality Management and will be 
responsible for: 
•Creation, review & approvals of Master 
Documents for products 
•Batch record review for release 
•Change Control (related directly with the 
product). Initiation, approval, communication 
with the customer 
•Leading problems solving and Handling of 
customers complaints 
•Deviations (Discrepancy Investigation 
Reports) 
•Validation of manufacturing processes 
(production of bulk, packaging) 
•Product Quality Review (PQR) 
•Surveillance of the implementation of the 
applied quality system in operations 
 
Prerequisites:  
•University Degree of Technical background 

in Chemistry / Chemical Engineering / Biology 
/ Pharmacy (Postgraduate studies will be 
considered an asset) 
•At least 3 years of experience in relevant 
position.  Experience in aseptic / sterile 
process will be an advantage 
•Managerial and organizational skills 
•PC literacy (Ms-Office) 
•Fluency in English. 
 
We offer:  
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within  
an international corporate environment
If you believe you fulfil the above mentioned 
requirements, please send your Curriculum 
Vitae (indicating position code) to the following 
link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/
careers.html

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη
ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Nέα σημεία  
παραλαβής εφημερίδας:

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

Technical ISP Services Engineer 
Κωδικός: ISP 001 
Περιοχή: Αθήνα

Main Tasks: 
•Responsible for key IP Network Services  
and platforms: AAA, DNS, Proxy, MRTG,  
Cacti and LDAP. 
•Design and deployment of new service  
platforms. 
•Collaborate in new project deployments 
related to IP Network Services. 
•Responsible for server optimization tuning. 
•Responsible for authoring and management 
of systems documentation. 
•Responsible for platform testing required for 
Proof of Concepts. 
 
Basic Requirements: 
•Polytechnic degree in Electrical Engineering 
or equivalent. 
•MSc in Telecommunications, Networking or 
similar technical fields will be considered  
as a plus. 
•3 - 4 years experience in networking systems 
administration. 
•Knowledge of TCP/IP. 
•Excellent knowledge of Unix / Linux Operating 

Systems (Red Hat Enterprise, CentOS, 
Solaris). 
•Experience with VMware products  
(ESX, ESXi, Vsphere). 
•Familiar with Databases  
(Oracle, SQL, MySQL, LDAP). 
•Working Experience with Web Services 
(Apache, Tomcat). 
•Experience with Windows server operating 
system. 
•Programming (HTML/XML/PERL/shell scripts/
LINUX automation scripts/SOAP). 
•Function as a reliable team member. 
•Ability to apply critical thinking to perform 
system design & security activities. 
•Excellent oral and written communication 
skills. 
•Very good knowledge of English language.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βι-
ογραφικά, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργα-
σίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, 
Αθήνα. Email: jo@wind.gr. Fax: 210 6106504.

Νοσηλεύτριες / Νοσηλευτές  
για Γερμανία

Η εταιρία UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER που δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον 
χώρο του Engineering Recruiting, και η οποία τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με κορυφαία 
Νοσοκομεία στη Γερμανία, επιθυμεί να προσλάβει: Νοσηλεύτριες/Νοσηλευτές για νοσοκομεία και 
κλινικές στην Γερμανία (περιοχή Βαυαρίας και Βάδη-Βυρτεμβέργη).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο Γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν  
τη γερμανική γλώσσα 
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής-νοσηλεύτρια( όχι όμως απαραίτητη) 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή  
με μηχάνημα 
 
Τομέας Αρμοδιοτήτων: 
•Όλες η ειδικότητες τις Νοσηλευτικής 
•Εντατική παρακολούθηση και Περίθαλψη 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής νομοθεσίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας στην Αθήνα για το επίπεδο Β2
Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικά σας σημεί-
ωμα, Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sa@neumueller.org
Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα, η εταιρία θα σας στηρίξει κατά την διάρκεια 
τις αναγνωρίσεις του Ελληνικού Πτυχίου στις Γερμανικές αρχές, όπως επίσης για την αρχή του 
ξεκινήματος στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία θα σας παρέχει διαμονή.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά στη Γερμανική 
ή Αγγλική γλώσσα.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 0049 
911580 669 34, Υπόψην Σοφία Αναστασιάδου.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Receptionist

Receptionist Job Purpose: Serves visitors by 
greeting, welcoming, and directing them appropriately; 
notifies company personnel of visitor arrival; maintains 
security and telecommunications system.
Receptionist Job Duties: 
•Welcomes visitors by greeting them, in person or on 
the telephone; answering or referring inquiries. 
•Directs visitors by maintaining employee and 
department directories; giving instructions. 
•Maintains security by following procedures; 
monitoring logbook. 
•Maintains telecommunication system by following 
manufacturer’s instructions for house phone and 
console operation. 
•Maintains safe and clean reception area by 
complying with procedures, rules, and regulations. 
•Maintains continuity among work teams by 
documenting and communicating actions, 
irregularities, and continuing needs. 
•Contributes to team effort by accomplishing related 
results as needed.

Skills/Qualifications: University or College Degree 
in Secretarial Studies, Business Administration or 
in Any Other Relevant Field, Excellent Verbal and 
Written Skills in Greek and English Languages, 
Knowledge of Any Other Language Will Be 
Considered An Asset, Attractive and Pleasant 
Appearance, Strong Telephone Skills, Microsoft 
Office Skills, Professionalism, Good Team Player, 
Amicable, Polite and Helpful, Good with Numbers, 
Patient, Sensitive to Cultural Diversity, Responsible 
and Trustworthy, Able to Handle Stress.
Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr, recent 
photo is required.

Διαφημιστική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας επιθυ-
μεί να απασχολήσει:

Φοιτητή ή Φοιτήτρια  
για Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
creative@screation.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει:

Κοπέλα  για  
Γραμματειακή Υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη Προϋπηρεσία σε Γραμματειακή  
Υποστήριξη 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε τουριστικά επαγγέλματα  
θα εκτιμηθεί 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές & δυνατότητα  
συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
eliasuites@hotmail.com. Απαραίτητη αποστολή  
φωτογραφίας.

Γραμματεία (SEC)
H DIS μία από τις κορυφαίες εταιρείες επιχειρηματι-
κού λογισμικού στην Ελλάδα, Strategic ISV Partner 
& Gold Certified Partner της Microsoft επιθυμεί να 
προσλάβει για την θέση της Γραμματείας, υποψή-
φια με τα ακόλουθα προσόντα:

Προσόντα:  
•Άριστη χρήση MS Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητό) 
•Εμπειρία σε θέση Γραμματείας εταιρίας παροχής 
Υπηρεσιών αμιγώς του Ιδιωτικού Τομέα (επιθυμητό) 
•Ευχάριστη, σοβαρή προσωπικότητα, οργανωτική 
και με επαγγελματική αισθητική. 
 
Καθήκοντα:  
•Τα βασικά καθήκοντα της Κεντρικής Γραμματείας 
(Τ/Κ, διαχείριση αναλωσίμων, κάποιες εξωτερικές 
εργασίες) 
•Οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση 
•Γραμματειακή υποστήριξη σε έργα της εταιρίας

Η εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε μία 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, πρόσθετη ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη &  διαρκής εκπαίδευση.

Αποστείλετε τα βιογραφικά σας με τον κωδικό θέση 
(SEC) στο HR Λεωφ. Κηφισίας 175, 151 26 Μαρούσι, 
fax: 210 6147955, e-mail: hr@dis.com.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
The Company is the distributor of consumer 
electronic products in Greece. We are seeking to 
recruit a product manager. The chosen candidate will 

join a team that has achieved one of the best market 
share rankings worldwide.

Product Manager  
(REF. PRM 151113)

Primary Function: (Main Responsibilities) 
Implementation of the product management function: 
•Creates annual budget of product categories 
•Assumes responsibility for budget achievement by 
working with sales with main focus in gross profit, 
inventory, market share and revenue targets. 
•Competition analysis 
•Pricing and related actions with vendor and 
channel. 
•Communication of sales promotional material using 
the company’s tools. 
•Designs and co-ordinates the implementation of 
promotion (push/pull) activities together with vendor. 
 
Skills Required: 
•Excellent knowledge of consumer electronics 
products 
•Excellent communication skills in both Greek  
& English 
•High Energy levels – Self motivation & willingness 
to make things happen 
•Analytical and good eye for detail 
•Willingness to develop a career and contribute in a 
challenging environment 
•2 years of relevant experience in a product 
management role 
•Military service obligations completed for male 
candidates

We offer: Attractive working environment, competitive 
remuneration package, personal insurance, mobile 
phone and notebook and the chance to participate in 
promoting major high technology brands.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.toshiba.gr 
•Please read a brief about our Recruiting Process 
and fill the Online Application Form

Μεγάλη εταιρεία στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας με 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ζητά να προσλάβει 
στέλεχος ως:

Βοηθό  
Διευθυντή Πωλήσεων, 

 Μarketing, & Sales Export Manager
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται  
στην Εμπορική Διεύθυνση και την Διοίκηση  
και θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ 
χαρακτηριστικά: 
•Ηλικία τουλάχιστον 40 ετών 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών  
στον τομέα της Διεύθυνσης Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κατά προτίμηση σε ιχθυοκαλλιέργεια) 
•Οργάνωση και Διοίκηση ομάδας πωλητών  
εξωτερικού 
•Ενεργή συμμετοχή στις πωλήσεις του εξωτερικού 
και χειρισμό των key accounts 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Πτυχίο ΑΕΙ, με ειδίκευση στο Marketing ή  
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
•Πτυχία MBA θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητή μία επιπλέον 
ξένη γλώσσα) 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ (ιδιαίτερα: excel program) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
 
Παροχές: 
•Ι.Χ. Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σταδιοδρομία σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο 
ακόλουθο e-mail: financial.dpt.personnel@gmail.com 
αναφέροντας και τις απαιτούμενες αμοιβές.

The Natural Gas Supply Company of Thessaly 
S.A., with headquarters in Larissa, wishes to cover 
the following position in the Commercial Activities’ 
Unit:

Customer  
Service Team Leader

Description of Duties 
The position holder reports to the Head of Customer 
Service Sector and is responsible for the following 
duties (indicative): 
•Manages a team of Customer Service Center Staff 
delivering first class, professional customer service 
to the public. 
•Supervises the workload of the team, allocating 
team members to optimize service provision and 
administrative support across the hours of the 
operation of the Centre. 
•Ensures that the team follows established 
procedures for each service request, including 
logging, processing and progress chasing enquiries, 
adhering to agreed Key Performance Indicators, 
Service Level Agreements and quality standards  
to maximize customer satisfaction. 
•Provides statistical information, collated and 
analyzed on a daily basis to assist in evaluating  
the efficiency of the team. 

•Provides on the job training to employees.  
•Responds to questions and concerns. 
•Implements and maintains health and safety, 
security of staff, equal opportunities and customer 
service standards and other company policies as 
appropriate, ensuring their understanding  
and implementation by team members. 
 
Required Competencies / Experience 
•Degree in Engineering 
•Excellent use of MS Office 
•Flawless command (written/verbal) of the Greek 
and English languages 
•Experience in the use of ERP/CRM systems 
•Minimum of 5-8 years of Customer Service 
experience with 2-3 years in supervisory-level duties 
 
Personal Characteristics 
•Exceptional communication and presentation skills 
•Customer-service mentality 
•Analytical skills 
•Organizational skills 
•Efficient management of resources 
•Effective time management 
•Sense of responsibility - confidentiality
Those interested in the above position, and believe they 
fulfil the above requirements, are invited to submit their 
CV and cover letter to this e-mail: cv@epathessalia.gr. 
All applications will be treated as strictly confidential.

Στέλεχος Εξαγωγών  
(SSG12) 

για απασχόληση σε project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Άριστη γνώση Τσέχικων 
•Άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•Αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα 
αγοράς μέσω του Διαδικτύου και η επικοινωνία με 
φορείς/ οργανώσεις στην Τσεχία.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική αναζητεί, για λογαριασμό 
πελάτη της, μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον κλάδο των τροφίμων και εστίασης, για τα γρα-
φεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη:

Υπεύθυνο Μισθοδοσίας

Προφίλ θέσης: Ο υποψήφιος θα αναλάβει τη διεκπε-
ραίωση της μισθοδοσίας της εταιρίας, τη διαχείριση 
των εργασιακών θεμάτων (προσλήψεις, συμβάσεις 
κτλ), την παρακολούθηση του εργατικού ασφαλιστι-
κού δικαίου παράλληλα με τον συντονισμό του αν-
θρώπινου δυναμικού των υποκαταστημάτων σε διά-
φορα θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο ιδανικός υποψήφιος: 
•Τουλάχιστον πενταετής (5 έτη) τεκμηριωμένη  
εργασιακή εμπειρία σε μισθοδοσία προσωπικού 
•Επιθυμητή εμπειρία σε θέση μισθοδοσίας μεγάλης 
εταιρίας με πολυάριθμο προσωπικό    
•Άριστη γνώση εργατικών και ασφαλιστικών  
θεμάτων 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας 
•Εξοικείωση με δραστηριότητες και πολιτικές  
ανθρώπινου δυναμικού (στελέχωση, απόδοση,  
εποπτεία και συντονισμός προσωπικού) 
•Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών Office 
•Οργανωτικές δεξιότητες για την σωστή διαχείριση 
του χρόνου και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
•Διάθεση για συνεχή εξέλιξη 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης
Εάν θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική προ-
οπτική μπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια μιας ήδη επι-
τυχημένης καριέρας, αποστείλατε το πλήρες βιογραφι-
κό σας σημείωμα στο e-mail: hr@atlantisresearch.gr 
αναφέροντας τον κωδικό CHPR.

Υπάλληλος Χρηματοοικονομικών  
Υπηρεσιών και Λογιστηρίου  

με έδρα την Θεσ/νίκη
Περιγραφή θέσης: 
•Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητες της θέσης 
είναι οι εξής : 
•Η χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων,  
με σκοπό τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο  
των συστημάτων και διαδικασιών των εταιριών  
του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
•Η πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξίδιών  
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται. 
•Η διενέργεια ειδικών ελεγκτικών εργασιών. 
•Η σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματα των ελέγχων. 

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα Οικονομικά,  
Χρηματοοικονομικά 
•Άριστη Γνώση & εμπειρία σε Βιβλία Γ’ Κατηγορίας, 
Ε.Γ.Λ.Σ., σε Φορολογία Εισοδήματος Νομικών  
προσώπων και Φ.Π.Α. 
•Άριστη γνώση Ms Office και Λογισμικού KEF 4 
•Προϋπηρεσία 2 ετών ως υπάλληλος Λογιστηρίου 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ομίλου Εταιρειών με επιθυμητή  
τη συμμετοχή στη διεκπεραίωση εσωτερικών  
οικονομικών ελέγχων ενδοομιλικών συναλλαγών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας  
(ικανότητα έκφρασης σε γραπτό-προφορικό λόγο) 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και  
ομαδικό πνεύμα 
•Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές 
ικανότητες 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Μόνιμη απασχόληση 
 
Υποβολή βιογραφικών: Στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: hr@meligroup.gr

H.B.P. Certified Auditors Ltd., member firm of  
Morison INTERNATIONAL a leading worldwide 
network of independent, high quality accounting 
and consulting firms with presence in more than 65 
countries over the word, is an Audit Firm providing a 
broad range of audit & assurance, tax and business 
advisory services. We are looking for:

Audit Manager and Audit Senior 
 for our Assurance Department

Position’s Required Qualifications: 
•B.A./B.Sc. in Economics/Finance/Accounting/
Auditing. 
•Postgraduate degree in a relevant field of studies 
will be considered as an extra asset. 
•Excellent competency in the English language 
(verbal & written, Proficiency level) 
•Excellent PC literacy (MS Office) 
•4 - 6 years of relevant audit working experience  
at least is required 
•Relevant professional qualification (Acca or Soel) 
will be highly regarded

Our company provides an excellent and challenging 
working environment, a competitive remuneration 
package, continuous professional training.

Please send your CV by e-mail at: hr@e-hbp.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η ΤΕΑΒΕ ΕΠΕ με έδρα στο Π. Φάληρο με κύριο 
αντικείμενο τις ολοκληρωμένες εφαρμογές αυτοματι-
σμού σε ΗΜ εγκαταστάσεις ζητάει:

Μηχανικούς Συστημάτων 
για τη στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος 

(κωδ. ΤΤ.01.13)
Περιγραφή Θέσης: 
Στα πλαίσια των Συστημάτων Αυτοματισμού  
σε ΗΜ έργα που αναλαμβάνουμε οι εν λόγω 
υποψήφιοι εκτελούν τις κάτωθι εργασίες: 
•Σχεδίαση-Κατασκευή πινάκων 
•Ηλεκτρολογικές εργασίες (ηλ. συνδέσεις,  
καλωδιώσεις) 
•Σχεδίαση-Προγραμματισμός Εγκαταστάσεων  
Αυτοματισμού 
•Εκκίνηση-παράδοση συστημάτων 
•Επισκέψεις συντηρήσεων 
•Τηλ. Υποστήριξη πελατών με Συμβόλαια  
Συντήρησης, Αποστολή Τεχν. Αναφορών 
 
Απαιτούμενες Γνώσεις:  
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Σχολή Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών (ειδίκευση στους Αυτοματισμούς  
θα υπολογισθεί θετικά) 
•Άριστη χρήση Η/Υ, MS Office 
•Γνώσεις SQL, Java 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
 
Ικανότητες και Προσόντα:  
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα πολύ καλής  
επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Αναλυτική και κριτική σκέψη 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου,  
όγκου εργασίας και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα να ανταπεξέλθει σε συνθήκες πίεσης 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης 
νέων τεχνολογιών 
•Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών εκτός Αττικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. 
Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την κατα-
νάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  
Πωλήσεων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 

(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της Αττικής) - (κωδ. ΜΠΒ3)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών, μελετών 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη 
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Γνώση Πινάκων Μέσης & Χαμηλής Τάσης 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office) 
•Εργασιακή εμπειρία σε μετρητές ρεύματος θα θεωρηθεί προσόν. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη βιομηχανία. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr

Εταιρεία κατασκευής κοσμημάτων ζητεί:

Σχεδιάστρια Κοσμημάτων 
με σπουδές στο εξωτερικό

•Αμοιβή συζητήσιμη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@poniros.com. Τηλ: 210 3233066, 10:00-18:00.

We are Europe’s leading Specialty Chemicals distribution company, operating in 32 countries and 
employing over 1000 people; we are an innovative, corporate business, pursuing ambitious growth 
plans. We have a successful business in Athens that supplies Specialty Chemicals to major cus-
tomers in the Pharmaceutical, Personal Care, Food, Chemical & Coatings sectors across Greece. 
We are looking for a:

Sales Manager Pharma  
&/or Personal Care raw materials 

for our subsidiary located in Athens
Your responsibility: 
•Take over the sales of Pharma &/or Personal Care Actives & Additives 
 
Our requirements: 
•Higher technical degree in chemistry or pharma. 
•Strong sales skills 
•At least 2 years of experience in Sales/marketing (in the segments of Pharma &/or Personal 
Care) and used to lead sales projects. 
•Strong communication skills and the ability to interact with customers convincingly. 
•Fluency in English – written and spoken – is a must, any other European language is an asset.

Have we raised your interest? If you would like to join a lively and established company and 
are willing to assume responsibility, we look forward to receiving your application in English to: 
Azelis Greece S.A. Mrs Valia Panagiotopoulou 54, Aghiou Georgiou Str.152 34 Halandri – Athens, 
Greece, e-mail: Valia.Panagiotopoulou@azelis.gr, tel: + 30 210 6839975. Fax: + 30 210 6810710. 
Website: www.azelis.com

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων
H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργα-
σίας αναζητά άμεσα για πρόσληψη συμβού-
λους πωλήσεων. Εάν είστε ένας από τους κα-
λύτερους πωλητές στο χώρο του αυτοκινήτου 
και έχετε φιλοδοξίες για το μέλλον σας, ελάτε 
στην εταιρία μας.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μέσης Εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  

(τουλάχιστον 5 έτη) 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής Γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα Εμπορίας Αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα Συνεργασίας
Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
hr@automarin.gr
Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
στη διεύθυνση www.automarin.gr

Key Responsibilities  
•Working with large databases from IRI 
Mainframe system in a raw format 
•Developing SAS codes used for the process 
and modifying them accordingly when needed 
•Suggesting innovations for work improvement 
•Successfully implementing the processes that 
have been established 
•Project managing multiple projects 
concurrently to meet objectives/key deadlines 
•Generate reports for higher management 
regarding projects’ statuses 
•Provide coaching and management support  
to team members 
 
Qualifications  
•University degree (BSc) in Statistics/
Mathematics, Engineering, Computer 
Sciences, or related field 
•Master’s degree (MSc) in Statistics, 
Engineering or similar quantitative field of 
study 
•Excellent command of MS Office Suite 

•Strong SAS knowledge 
•Strong experience with relational databases. 
Knowledge of SQL, C++, VBA and/or Unix 
operating systems will be a strong advantage 
•Experience in statistical languages and other 
programs is desirable 
•Strong experience in Econometric models 
•Fluency in verbal and written English 
•3-5 years working experience in relevant fields 
and as a Team Leader 
•Excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills 
•Fulfilled military obligations

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

C.Vs (in English only) to be sent by e-mail to: 
Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

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

Data Scientist - (DS 11/2013)

Από την Εταιρία ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας ζητείται:

Μηχανολόγος Μηχανικός  
Απόφοιτος Πολυτεχνείου 

Για το τμήμα συντήρησης στο εργοστάσιο με έδρα το Κορωπί Αττικής. 
 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών

Παρα καλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. 
ΜΠ, στο fax: 210 6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

IN GROUP, one of the fastest growing human resource companies in Greece, certified 
according to ISO 9001:2008 for recruitment and selection, is seeking on behalf of its client, 
a multinational company in the pharmaceutical nutrition industry (OTC):

Junior Brand Manager
The Junior Brand Manager manages existing 
brands & services as well as launching and 
integrating new products and product changes 
throughout the Company. The Brand Manager is 
responsible for the development, co-ordination 
and implementation of the brand strategies in 
order to reach the targeted sales & share level 
and defined brand KPIs.

Qualifications: To perform this job successfully, 
an individual must be able to perform each 
essential duty satisfactorily.  The requirements 
listed below are representative of the knowledge, 
skill, and/or ability required. 

Education and/or Experience 
Requirements: 
•Bachelors degree in Biochemistry, 
Biomedicine, Biology, Nutrition or relative 
science 
•MBA degree is a prerequisite 
•Seven to eight years experience in a similar 
position is a must 
•From these - Five to six years in a marketing 
position in pharmaceutical company in a 
relative position will be •appreciated 
•From these -Two to three years in an FMCG 
or OTC will be considered as an asset 
•Experience in, strategic planning, and 
implementation preferred.

Knowledge and Skill Requirements: 
•Excellent communication skills  

(verbal and written) 
•Advanced spreadsheet and numerical 
analysis skills: business cases, margin and 
cash flow analysis 
•Fluent in English 
•Team-player 
•Good interpersonal skills 
•Project management skills 
•Group facilitation skills 
•Time management skills 
•Analytical skills 
•Problem solving skills 
•Ability to be pro-active with a sense of 
urgency 
•Ability to read, understand and communicate 
technical documentation and 
•Be a self-starter, a highly motivated person 
able to work in a fast paced environment that 
is continually changing.

Excellent Benefits: Competitive Base Salary 
plus Bonus potential, Pension & Medical 
Insurance plan, Company Car, Company mobile.

Equal Opportunity Employer  
Ambitious?  
So our client!
If you believe that you have the above 
qualifications and this opening sounds 
challenging to you, please submit your 
CV, till 10/12/2013, Attention Mrs. Vivien 
Roussakis by e-mail to: cv@ingroup.gr, or 
by fax: 210 8210230.



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

ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20136

συνέχεια στη σελ. 8

θέσης ΤΤ.01.13 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: teabe@teabe.gr

TRASYS is a leading Information Technology services 
and consulting Company focusing on four activities: 
Consulting Services, Solutions on Development 
& Integration, Managed Services and Technical 
Assistance. With more than 650 IT professionals 
combining in-depth business expertise and state-of-
the-art most advanced working methodology, TRASYS 
aims to provide innovation in environments marked by 
constant shifts. With the client’s success in mind and 
our people as our number one asset, we enjoy through 
a highly versatile team the trust of over 300 customers 
spanning Europe in a wide range of sectors including 
International Organizations, Industry and Distribution, 
Financial Services, Utilities, Public Sector, Aeronautics 
and Defence. As part of its business development 
strategy, TRASYS is currently looking for a:

IT Project Manager 
with System Analysis expertise 

Athens, Greece –  
Ref: PM/SA

The Position: 
•Responsible to run the project on a day-to-day 
basis and produce the required products and results, 
to the required standard of quality and within the 
specified constraints of time and cost 
•Direct and motivate the project team as well as 
monitor the performance and activity. Prioritise work 
load/ timelines for team and budget / spend 
•Plan and monitor the project, prepare the required 
project plans , manage the risks, including the 
development of contingency plans, Issues and 
Dependency Logs 
•Effectively translate the Business Requirements 
into actionable Work Plans 
•Collaborate and manage web designers, 
developers, technical architects and test teams 
•Be responsible for change control and any required 
configuration management 
•Communicate with users and identify their needs 
Identify opportunities for team development, conduct 
team meetings and problem resolution 
•Hold weekly meetings; discuss task delegation  
and review issues 
•Perform auditing and quality checking 
•Manage projects through the entire software 
development life-cycle (from the formulation of its 
Business Case to its final rollout on production) 
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•At least 6 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of Project Management, 
proven track record in managing large scale IT 
projects in European Institutions 
•Experience in managing projects with PRINCE2. 
Prince2 Certified or PM BOK Certified 
•Great knowledge of SCRUM s/w development 
methodology 
•Ability managing JEE projects (preferably  earlier 
experience as Java Architect or System Analyst) 
•Excellent written skills – the individual will be 
required to produce professional reports 
•Ability to talk to people of differing technical 
expertise – a great balance of technical, commercial 
and people skills is required; Ability to manage the 
client’s expectations 
•Understanding of the various stages of the testing 
and quality process 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as 
plan and delegate responsibilities 
•Excellent communicational and organizational skills 
as well as sound judgement and the ability  
to discern key issues and deal with them effectively 
•Ability to take initiative, integrate in a team and 
monitor results and risks of IT projects 
•Excellent command of English both written and 
spoken 
•Flexibility for frequent travel and able to work in an 
international and multi-cultural environment

The Company offers: The Company offers a 
competitive remuneration and benefits package, 
opportunities to work abroad, outstanding career 
development within a prominent and dynamic 
multinational organization, as well as the conditions 
to express and develop both your expertise and 
your business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment.

Please send your CV in English. All inquires and 
applications will be handled in strict confidence and will 
be acknowledged promptly. E-mail: careers@trasys.gr, 
website: www.trasys.be

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορί-
ας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την κάλυψη ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμογών λο-
γισμικού και συστημάτων γραφικών τεχνών με:

Prinect Software  
Application Specialist 

Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν: 
•Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης πελατών, 
διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών, λογισμικών 
και εξοπλισμού του εργοστασίου Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Το περιβάλλον παραγωγής 
μπορεί να διαθέτει και συστατικά στοιχεία από διά-
φορους κατασκευαστές) 
•Σχεδιασμός, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση 
διαφόρων λογισμικών σε ενοποιημένα συστήματα 
διαχείρισης εκτυπωτικών εργασιών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος T.E.I. ή Α.Ε.Ι. 
•Εμπειρία σε συστήματα workflow γραφικών τεχνών 
•Άριστη δυνατότητα επικοινωνίας, με ακροατές/
εκπαιδευόμενους, που ποικίλουν από βοηθητικούς 
υπαλλήλους έως ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail: jobs@bti-hellas.gr

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

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

Main Tasks 
•Plugin development for the integration of Thea 
Render on modeling applications. 
•Software development kit maintenance and 
support. 
 
Requirements 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Lower degree in English language. 
 
Skills Wanted 
•Experience with at least one modeling application 
(for example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D  
or others). 
•Very good programming level with C/C++. 
•Very good level of oral and written English. 
•Responsible personality.

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

PrimeTel, the largest private telecom provider 
in Cyprus, is offering opportunities for career 
advancement and development. If you wish to be 
part of our family, here is a position available for 
application:

Video Broadcast Engineer 
City: Limassol

Responsibilities: 
•Technically lead outside broadcast events, 
supervising other engineers as needed and assuring 
the quality of •Outside Broadcast (OB) productions 
•Provide maintenance and support for OB Vans 
infrastructure for OB productions 
•Configuration and maintenance of Video/IPTV 
systems, such as servers, receivers, encoders, 
multiplexers and other devices 
•Transmission monitoring 
•Performing and coordinating installation of 
upgrades to hardware and software as appropriate 
•Creation and automation of video-related processes 
and workflows 
•Provide advice when needed as regards  
to broadcast technologies 
 
Requirements: 
•Degree in Electrical/Electronic Engineering 
•Minimum of 4 years of relevant experience  
in a similar post 
•Networking skills 
•Linux User 
•Understanding of video concepts 
•Ability to work on own initiatives and be proactive 
•Capable of working under pressure, attention to 
detail/accuracy 
•Very good oral and written communication skills  
in Greek and English 
 
Remuneration: Salary and other benefits are 
commensurate with qualifications and experience.

Apply: Interested applicants should send their cv to 
this e-mail: jobs@prime-tel.com. All applications will 
be treated in the strictest confidence.

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληρο-
φορικής με είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής 
Κωδ. Θέσης: ITSP13/03 

 (It Developer)
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλά Αγγλικά 
•Γνώση και Εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με 
τεχνολογίες •Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και Βάσεων 
Δεδομένων (3-tier, XML, Web Services). 
•Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία  
της Java, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές Joomla 
με PHP/MySQL 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία και γνώση στην χρήση σύγχρονων συ-
στημάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης 
εφαρμογών (π.χ. BPMS, Bi, CMS, CRS  κ.λ.π.). 
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών 
προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση 
έργων του Δημοσίου Τομέα 
•Εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης συστημάτων 
(System Administration) 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον σχεδιασμό  
και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο 
απασχόλησης και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω e-mail), 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης 
θέσης.

Διεύθυνση: ADVANCED SERVICES GROUP LTD 
(ASG) Προηγμένες Υπηρεσίες ΕΠΕ, Βεντούρη 
12, 15561, Χολαργός τηλ. 210 6540901, fax. 210 
6564407. E-mail: asgltd@asg.gr

Senior Web Developer
Location: Thessaloniki, Greece 
Refers to: Technical Manager 
Education: BSc and/or MSc in Computer Science, 
IT, engineering or related field is highly preferable 
 
Min Experience:  
•Proven PHP or ASP.NET (using C#) development 
experience and a passion for working with open 
source technology. 
•At least 4 years of web development experience 
•Experience working with JavaScript, Jquery and 
other JavaScript libraries 
 
Skills: 
•Excellent communication skills 
•Excellent English 
•Ability to negotiate and cooperate with international 
partners 
 
Tasks: 
•Developing web applications using cutting edge 
technology 
•Collaborating with other engineering team members 
and business folks as needed 
•Mentoring and leading web developers 
 
We Offer: 
•A career in an enjoyable, challenging and 
international work environment 
•Great growth opportunities 
 
Contact: Please sent your cv in English at e-mail: 
hr@dotsoft.gr

DOTSOFT SA is a Greek SME, specialized in 
Software Development and Integrated ICT Solutions 
for the public and private sector. The company was 
founded on 2004 and initially its core business activity 
was purely in the area of software development, 
Database solutions and networked applications. 
Our major fields of expertise today are, Content 
Management, Digital Assets, Databases, web & 
mobile platforms and microelectronics programming.

Our aim is to provide reliable, trustworthy, integrated 
ICT solutions, through technology innovation and 
successful project management to both public and 
private organizations. The last few years DOTSOFT 
is very active in R&D projects with significant success. 
From ICT for precision agriculture, wireless sensors 
and environmental monitoring to microelectronic 
platforms, energy decision support systems and data 
preservation systems we are using our experience 
and know how to provide innovative solutions in a 
wide range of sectors and applications. 

Website: www.dotsoft.gr

Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, 
specializing in Software Research & Development 
and Information & Communications Technologies 
Services, located in Athens, and headquartered 

in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies  of the company and its experts, most 
of them with a long presence and a high recognition 
internationally, provide to its clients, both locally and 
internationally,  technical excellence and valuable 
services, and to its employees the working conditions 
to further develop their technological expertise within 
a multi-national environment. Currently we are 
looking for:

Experienced  
Software Testers C++

To offer their services for one of our international 
projects, at the customer’s premises in Germany. 
 
Responsibilities: 
•Contribution to test plans and metrics, development 
of test cases and implementation of several levels of 
tests, test-automation 
 
Skills and experiences required: 
•Passion to take on new challenges and to be part of 
a dynamically working company 
•Ability to produce and discuss good, creative ideas 
for implementation concepts,  
•Ability and experience to cooperate with others 
within a multi-national team,  
•Flexibility to work in a fast paced environment, 
according to the customer’s methodology and 
mentality, 
•Self-driven team player, flexible, open minded, 
confident 
•Down-to-earth, hands-on-approach 
•Good communicator, with good presentation skills  
•Well-structured working style and transparent, well 
documented, on-time delivery track record 
•University Degree in Electronic Engineering, 
Computer Science or relevant discipline 
•Experience with C++, .NET 
•Familiar with tools for GUI testing 
•Fluency in English (spoken, written) 
 
Duration of assignment: long term 
Location: Athens / initial period: Germany Estimated 
initial period: 12 months, option for extension 
Availability at client’s premises: 100% during the 
initial period

Start date: asap please, apply for an interview, 
sending your detailed CV in English, quoting 
reference ref: GP_C++/08-3/13, to the following 
e-mail address: hr@softcom-int.com, not later than 
30.12.2013. 

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

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ενδιαφέρε-
ται να συνεργαστεί με:

Cobol Programmer 

Για την ανάπτυξη νέου λογισμικού και μεταφορά δε-
δομένων από παλαιότερα συστήματα (cobol index 
files) σε sql βάσεις. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
•Γνώση συγχρόνων εργαλείων cobol Microfocus 
 
Θα συνεκτιμηθούν: 
•Χρήση σε περιβάλλον mac (10.8) 
•Γνώση xml  
 
Η εργασία αφορά σε ένα συγκεκριμένο project και θα 
συμφωνηθεί η αμοιβή από κοινού.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Καλό είναι να επισυνάπτεται πρόσφατη φωτογραφία. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφι-
κών στο fax.: 210 3425967 ή στο e-mail: hr@lyhnia.gr

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

Senior Web Developer  
(DEV/1113)

Required qualifications: 
•University-level studies in Computer Science 
•Excellent knowledge in object oriented 
programming with C# 3.5 or later 
•Excellent knowledge in development of web sites 
with ASP.NET MVC ¾ 
•Competence with the latest web technologies 
(HTML5, CSS, JavaScript, XML, JSON) 
•Experience in working with frameworks and design 
patterns 
•Experience with MS SQL Server 

Η εταιρεία GA STAMATIS είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη φαρμακευτική εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των προϊόντων φαρμακείου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αντικείμενο της 
εταιρείας είναι η αποκλειστική εισαγωγή και προώθηση στις παραπάνω χώρες αξιόπιστων και 
αναγνωρισμένων διεθνώς δερμοκαλλυντικών, υποαλλεργικών προϊόντων μακιγιάζ και συναφών 
προϊόντων.  
Η εταιρεία GA STAMATIS ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνους Πωλήσεων Φαρμακείων  
Με έδρα την Αθήνα

Προσόντα Υποψήφιων  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
στο χώρο των Πωλήσεων προς το Φαρμακείο 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ και αντίληψη reports 
•Δίπλωμα Οδήγησης 
 
Στοιχεία Προσωπικότητας  
•Δυναμική και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 

•Ικανότητα οργάνωσης κι επίβλεψης μικρής 
ομάδας 
•Ηλικία: έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: f.pavlopoulou@stamatis.com

Export Sales Manager

Η εταιρεία Time Center  A.E. 
που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της αντιπροσωπείας 
και εμπορίας Ωρολογίων τα 
τελευταία 30 χρόνια θέλει να 
προσλάβει E-Shop Content 
Editor - Web Developer, για 
την διαχείριση του ηλεκτρονι-
κού της καταστήματος. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με προσανα-
τολισμό την Πληροφορική 

•Γνώση Photoshop  
ή illustrator 
•Γνώση S.E.O. 
•Web Developer 
•Γνώση Magento Platform 
•Γνώση  διαχείρισης E-shop 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη 
σε ανάλογη θέση 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψήφιους 

Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο & φιλικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
 
Αποστολή βιογρα- 
φικών στο: 
•E-mail:  
timecenter@ath.forthnet.gr 
•Fax: 210 3227998 
•Website:  
www.timecenterstores.gr

Αν είσαι έμπειρη -ος στις Τη-
λεφωνικές Πωλήσεις και δεν 
είσαι ευχαριστημένη –ος με 
την εταιρία σου, σου προσφέ-
ρουμε άμεση πρόσληψη.
Προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Πολύ κέφι και όρεξη για 
δουλειά 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Συνέπεια 

•Προσανατολισμός στην επί-
τευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρη και μερική απασχό-
ληση 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Υψηλά bonus

•Ευχάριστο περιβάλλον σε 
καινούργιο κτίριο 

•Άμεσα διαθέσιμος 
-η για συνέντευξη 
•Άμεση πρόσληψη 
•Εύκολη πρόσβαση  
από μέτρο και στάση  
λεωφορείου  
Αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: saleinhq@gmail.com. 
Τηλέφωνο: 210 4821479, 
6948 657408,  
Κος Βαλαβάνης.

Job Description 
•Administer all sales activities for all export 
products of organization and ensure achievement 
of all export sales target and analyze all company 
objectives and negotiate on prices to achieve 
same. 
•Maintain all company distributors for all assign 
territories and perform regular visits to all sites and 
provide required training to all staff and forecast 
all sales volume for various projects and maintain 
knowledge on all product range. 
•Assist to prepare territory budgets and 
recommend appropriate distributors for all assign 
region and design all organization projects and 
facilitate in sales for same. 
•Develop all objectives and goals for market 
sales and net revenue for all export activities and 
implement all new product launches to achieve all 
sales objectives and administer all merchandise for 
group brands. 
•Analyze all market intelligence reports and identify 
all new business opportunities to expand business 
and maintain an efficient portfolio for same. 
•Collaborate with marketing departments to 
analyze all market activities and manage all 
communication with technical departments and 
perform various tests in products and ensure 
optimal quality of all products and design all export 
market rules and regulations to mitigate all risks. 
•Develop and maintain professional relationships 
with all clients and supervise achievement of all 

sales targets for all assign areas and analyze all 
customer requirements to prepare appropriate 
sales strategies for same. 
•Assist Country Sales Manager to design budget 
for al expenditures and plan all trade shows as per 
customer specifications and prepare strategies for 
all customers to facilitate distribution for same. 
•Provide training to all staff members and evaluate 
all sales and service programs and maintain 
effective relationships with all customers to 
establish appropriate product requirements.  
Experience within the Fashion retail or 
wholesale 
•Excellent knowledge of MS Office software and 
experience with ERP systems 
•Flexible in terms of travelling 
•Knowledge of Greek market 
•Direct competition product knowledge 
•Very good presentation skills 
•Strong planning and organisation skills 
•Pro active approach with high energy, drive and 
determination 
•An outgoing, inspiring and convincing personality 
•Proven results as a team player 
•Hard working, Motivated and Enthusiastic 
•Drive for results 
•A customer focused approach 
•Ability to work unsupervised with ‘can do’ attitude 
•Strong leadership and entrepreneurial skills  
Send your cv to this e-mail: info@attrattivo.gr

Οι γνωστές εταιρείες κοσμημάτων από Δανία DYRBERG/KERN & TOKYO JANE που εκπροσω-
πούνται από την εταιρεία Μιχοπούλου Μαρία & ΣΙΑ ΕΠΕ στην Ελλάδα και τη Κύπρο, αναζητούν:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
& Ανάπτυξης

Που θα αναλάβει τους πελάτες χονδρικής καθώς και την ανάπτυξη των brands στις παρακάτω πε-
ριοχές: Θεσσαλονίκη – Νομός Θεσσαλονίκης – Ανατολική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία – Κεντρι-
κή Ελλάδα (μέχρι Βόλο και νησιά Σκιάθος - Σκόπελος - Αλόννησος) - Ήπειρος (μέχρι Άρτα) - Νησιά 
Ιονίου (Κέρκυρα - Παξοί).
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος των παραπάνω περιοχών κατά προτίμηση περιοχή Θες/
νικης και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά.
Βασική προϋπόθεση να έχει ανάλογη προϋπηρεσία στο χώρο του κοσμήματος ή στο χώρο 
του ρούχου και του γυναικείου αξεσουάρ.
Πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και να γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και χειρισμό υπολογι-
στή και internet.
Παρακαλώ στείλτε αναλυτικό βιογραφικό και φωτογραφία στο e-mail: mm@dyrbergkern.com.gr 
υπόψη κας Μιχοπούλου Μαρίας.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, 
ζητά για το κατάστημα στη Χαλκίδα:

Πωλητές Ειδών Τεχνολογίας  
(computing-telecoms, μερικής απασχόλησης)

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου 
•Γνώσεις –Χρήση Υ/Η 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες)

Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και διάθεση εξυπηρέτησης, θα πρέπει να χαρακτηρί-
ζουν τους ιδανικούς υποψήφιους.

Η εταιρεία προσφέρει μισθό και bonus, εκπαίδευση στο αντικείμενο, συνεχή επαγγελματική επι-
μόρφωση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης σε θέσεις στον Όμιλο τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο 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, ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊό-
ντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

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

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

Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Πωλητή Νευροχειρουργικών Προϊόντων
Περιγραφή θέσης: Υπεύθυνος Πωλήσεων για 
την Εμπορική Διεύθυνση Νευροχειρουργικών 
με βάση την Αθήνα.  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Επιθυμητό Πτυχίο σχολής Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας / Ιατρικών Οργάνων / Νοσηλευτικής / 
Παραφαρμακευτικών. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις νευροχειρουργι-
κών προϊόντων για τουλάχιστον 3 έτη 
•Εμπειρία στον χώρο του χειρουργείου 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 

•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άντρες) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Στείλτε το βιογραφικό σας στη Διεύθυνση Αν-
θρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης στο 
e-mail: hr@vamvasmedicals.gr. (Kωδ. Αγγε-
λίας: ΠΩΛΝΧ01), fax: 210 6078401.

Ζητείται από μεγάλη εταιρία αυτοκινήτων έμπειρος:

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, προτιμητέα στον κλάδο αυτοκινήτων, 
γνώση φορολογικών και εργατικών θεμάτων όπως επίσης μηχανογραφικών προγραμμάτων (επι-
θυμητή η εμπειρία στο Incadea).
•Επίσης εμπειρία σε διαχείριση ακινήτων, λογιστικά, φορολογικά, κτλ. 
•Ηλικία έως 45 ετών, Πτυχίο Πανεπιστημίου και δικαίωμα υπογραφής  Α τάξεως.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@apopsi-sa.gr. Άποψη Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ΑΕ. Κωδικός Αγγελίας (20/05Α/AP).
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•Good knowledge of TFS 
•At least 5 years working experience 
•Fluency in English is required 
 
The following will be considered a plus: 
•Experience in working with a UX framework 
•Knowledge of test-driven development (Unit 
Testing, TDD) 
 
Other skills: 
•Team worker 
•Analytical thinking 
•Problem solver 
•Can perform under pressure 
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates only)  
 
Note - Interviews will be carried out in English & 
Greek.

DREAMTECH offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and 
excellent prospects for career development.

We seek to fill-in this position immediately. Please 
send your CV to this e-mail: hr@dreamtech.gr

TRASYS is a leading Information Technology 
services and consulting Company focusing on 
four activities: Consulting Services, Solutions on 
Development & Integration, Managed Services 
and Technical Assistance. With more than 650 IT 
professionals combining in-depth business expertise 
and state-of-the-art most advanced working 
methodology, TRASYS aims to provide innovation 
in environments marked by constant shifts. With the 
client’s success in mind and our people as our number 
one asset, we enjoy through a highly versatile team 
the trust of over 300 customers spanning Europe 
in a wide range of sectors including International 
Organizations, Industry and Distribution, Financial 
Services, Utilities, Public Sector, Aeronautics and 
Defence. As part of its business development 
strategy, TRASYS is currently looking for a:

Senior Java Developer 
Athens, Greece –  

Ref: TRG-Dev
The Project: The core activity is to analyse, 
develop and support medium and large pan-
European projects based on Java EE and open 
source technologies. The projects span from the 
pharmaceutical, environmental, chemical as well as 
EU institutions domains.

The Candidate: 
•The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in Information Technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in 
Java/JEE Development 
•Proven working experience XML, SQL, EJB, 
Hibernate, JSF, Eclipse, Design Patterns and 
Web Services 
•Knowledge on Agile Software Development, 
UML, GIT 
•Knowledge of JBoss Application Server is an 
asset 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system implementing 
wide requirements and business rules in the 
scientific area. •Therefore, previous experience 
in large, complex systems using the mentioned 
technologies is required.

The Company offers: The Company offers a 
competitive remuneration and benefits package, 
opportunities to work abroad, outstanding career 
development within a prominent and dynamic 
multinational organization, as well as the conditions 
to express and develop both your expertise and 
your business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment. 

Please send your CV in English. All inquires and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. E-mail: 
careers@trasysgroup.com . Website: www.trasys.be

Web  
Applications Developer

We seek young and talented people who possess the 
necessary qualifications in order to have a successful 
career in system analysis and application 
development in the web environment.

The candidate should have: 
•A degree in Information Technology 
•A very good knowledge of Object Oriented 
programming languages, HTML and JavaScript. 
•4 years experience in application development. 
•A very good knowledge of the English language. 
•Fulfiled military obligations.

The following qualifications will be preferred: 
•Knowledge of the Lotus Domino environment(IBM). 
•Knowledge of DB2 Data Base environment or other 
relative DataBases. 

•Knowledge of Designing and Image Processing 
tools (Dreamweaver, etc.). 
•Knowledge of basic business practices and/or 
accounting. 
•Experience in development or support of business 
and accounting applications. 
 
We offer: 
•Career Development. 
•A friendly and collaborative working environment. 
•A private healthcare package.  
 
Send your cv’s to this e-mail: kitty@e-on.gr

AUDIOTEX, a member of Antenna Group, is 
currently seeking for a dynamic professional to 
cover the position of:

.Net Developer 

Job Description: The .NET Developer we are 
looking for should be highly motivated, with skills 
to contribute, fresh energy and new ideas to help 
build the next generation of our products. He/she 
will work with the Engineering Team in the ongoing 
development of our new mobile platform and support 
our production platform.

Key Responsibilities: 
•Collaboration with business experts to develop 
innovative software solutions 
•Provide Object Oriented programming 
•Able to provide written and verbal communications 
at the business and technical levels 
•Act as a leader to the developers team 
•Multi-task with little supervision and work in a 
complex, deadline oriented environment 
 
Knowledge – Skills: 
•Bachelor degree in Computer Science or 
equivalent, a Master’s degree will be considered an 
extra asset 
•Minimum 3 years of experience, developing .NET 
Applications and Websites 
•Excellent knowledge of HTML, XML, CSS and 
JavaScript 
•WCF / Web Service 
•MS SQL Server programming 
•MS Visual Studio 
 
Send your cv’s to this e-mail: recruitment@antenna.gr

Μεγάλος Όμιλος Εταιριών που δραστηριοποιείται 
στον χώρο του αυτοκινήτου επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστές  
σε Περιβάλλον AS400  

(Κωδ. ΙΤΑ13)
Για την υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη εφαρ-
μογών. 
 
Προσόντα: 
•Καλή γνώση RPG, RPGLE, CL, SQL 
•Καλή χρήση MS Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστι-
κότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και 
προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες υποψηφίους 
 
Αποστολή βιογραφικού (αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης)  στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

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

Junior .NET Developer (Ref. JND) 
.NET Developer (Ref. SND) 

Data Mining Developer (Ref. DMD)

Candidate Profile  
Required Skills: 
•Degree in Computer Science or Software 
Engineering 
•2 years experience in development 
•Excellent understanding and practical experience of 
- C # 
- ASP.NET MVC 
- jQuery 
- SQL Server 
•Ability to quickly learn new technologies 
•Ability to meet objectives within specified time limits 
•Additionally for the Data Mining Position: 
•Academic or professional experience in complex 
algorithmic work (such as data mining algorithms, 
pattern •recognition, artificial neural networks, 
combinatorial optimization, machine learning) 
 
Personal Characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Highly self-motivated and methodical, with attention 
to detail 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Training and development opportunities in a rapidly 
growing company 
•Pleasant environment 

You can send your CV at this e-mail:  
info@vision-solutions.gr

Coordinator / Manager  
FP7: ICT / IST 

EPSILON is seeking a Coordinator / Manager for its 
FP7 projects in multiple technology sectors. Candi-
date’s experience:

•Electrical/Software engineer in Information  
Technologies 
•At least 2 years in FP7 projects 
•Knowledge of procedures for RTD, R&D, FP7 
•Fluent in English 
•Very good reporting & writing skills in English 
•Good Communication & organizational skills in 
English 
 
Confidential cover letter & CV submission to this 
e-mail: secretary1@epsilon.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρε-
σιών contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον 
χώρο του direct marketing και telemarketing, αλλά και 
το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέ-
τησης και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και 
σε επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον 
απώτερο της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να 
καλύπτει κάθε ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης 
σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομά-
δα των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της,  κυρίες και κύριους οι οποίοι θα απασχοληθούν 
σαν Εκπρόσωποι Προώθησης υπηρεσιών επικοι-
νωνίας, ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00  
μέχρι και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
 
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή. 
 
Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η Λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
 
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό Mετρό – είσοδος 
μπροστά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.gr

H ACTION LINE ζητά:

Εκπροσώπους  
Tηλεφωνικής Eξυπηρέτησης Πελατών  

εισερχομένων κλήσεων τηλεπικοινωνιακών  
προϊόντων στην Αθήνα 

 (Κωδ. Θέσης: ACT-CSV-1610)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows  
MS-Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία 
 
Παρέχονται 
•Βασικός Μισθός και ασφάλιση 
•Πενθήμερη part time απασχόληση

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.

Η My Company Projects, δυναμικά αναπτυσσόμε-
νη εταιρία στο χώρο του Marketing, Internet Projects 

& Finance-Consulting, στα πλαίσια ανάπτυξης της, 
ζητά να προσλάβει:

2 Πωλητές/τριες Τηλεφωνικών  
Πωλήσεων B2B 

(Δεν αφορά Telemarketing /  
Δεν αφορά εξωτερικές Πωλήσεις)

Αρμοδιότητες Υποψήφιου 
•Ανάπτυξη Πωλήσεων Β2Β (τηλεφωνικά) σε όλη  
την Ελλάδα 
•Προώθηση / Πώληση προϊόντων & υπηρεσιών 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου 
πελατολογίου & μεγάλων πελατών (large accounts) 
•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών 
πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης 
•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
 
Προσόντα Υποψηφίου 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη  
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου B2B,  
με σκοπό την επιτυχημένη πώληση 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε προσωπικές  
ή τηλεφωνικές πωλήσεις (όχι telemarketing) 
•Εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας/ 
πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών θα εκτιμηθεί 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες  
διαχείρισης χρόνου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανάπτυξη  
πρωτοβουλιών 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή Γυναίκες, ηλικίας έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής  
& Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση Ισπανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες 
 
Προσφέρονται 
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus  
επίτευξης στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Δεχόμαστε σοβαρές προτάσεις συνεργασίας  
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.  
Επικοινωνία: My Company, τηλ. 2310 231557,  
e-mail: cv@mycompany.com.gr.  
Website: www.mycompany.com.gr

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E. : H Mediatel A.E. 
δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το 
πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 Call Center της 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, με σκοπό την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέ-
τησης.
Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών 
απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα με-
γαλύτερα Call Centres στην ελληνική αγορά.

Σκοπός της Mediatel είναι η παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Οι 
συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο 
δυναμικό εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και ευέλι-
κτες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα μέσω άρτιας 
και σύγχρονης υποδομής.

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να εντάξει 
άμεσα στην ομάδα επικοινωνιακούς και δραστήριους 
εργαζόμενους, ανεξαρτήτου ηλικίας, ως:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης: ΚΩΔ:02)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική  
προώθηση υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows  
και MS-Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Προϋπηρεσία σε Call Center 
•Ανάλογη εμπειρία σε Τηλεφωνικές Πωλήσεις  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη  
και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων 
•Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας  
αορίστου χρόνου 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 

•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Προσβασιμότητα από σταθμό μετρό
Αποστολή βιογραφικών Υπόψη Τμήματος Προ-
σωπικού στο e-mail: hr@mediatel.gr. Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 24 Αμπε-
λόκηποι Αθήνα (στάση μετρό Πανόρμου).

Für einen Multinationalen Konzern sucht Randstad 
Hellas, Deutschsprachige Mitarbeiter für den 
Kundendienst und der technische Unterstützung in 
Athen.
Responsibilities 
•Sie sind verantwortlich für: 
•Die telefonische Beratung von Kunden  
•Die Vorstellung und Empfehlung von weiteren 
Service Diensten über webchat Kontext 
•Die genaue Dateneingabe von allen Anfragen  
& Feedback auf der Kundendienstdatenbank 
•Das richtige ausarbeiten von Kundenklagen nach 
Richtlinien der Firma 
•Einen top Kundendienst, und den Kunden stets zu 
versorgen 
•Das Behandeln aller Fragen und auch erste 
Lösungen anzubieten 
•1rst Level Technical Support 
 
Requirements 
•Absolventen von Sekundärschule 
•Muttersprachler Deutsch, oder fließend in Deutsch 
•Fließende englische Sprache ist erfordert 
•Vorherig IT Support/Helpdesk Erfahrung ist 
wünschenswert 
•Aufmerksamkeit zu Details 
•Teamplayer

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 this link: http://www.randstad.gr/
index.php?pageid=55&pubID=3445. Follow us on: 
Linkedin, Facebook, Twitter. Website: www.randstad.gr

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος συν-
δρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον 
Ταύρο:

Call Center Team Leader 
Κωδ. Θέσης: CCTL12/13

Η θέση αναφέρεται στον Inbound Call Center 
Manager και ο κάτοχος της θέσης θα έχει στην ευ-
θύνη του τον συντονισμό ομάδας εκπροσώπων 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εισερχομένων κλή-
σεων για θέματα εμπορικής διαχείρισης οικιακών 
πελατών.

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης: 
•Εποπτεία τηλεφωνικού κέντρου σε κυλιόμενες 
βάρδιες με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του, καθώς  και της 
καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών 
•Συστηματική μέτρηση, παρακολούθηση και βελτίω-
ση των δεικτών μέτρησης (KPIs) του Call Center 
•Συντονισμός, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ομάδας 
σε θέματα παραγωγικότητας και  ποιότητας  
υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
•Συνεχείς προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία  
του ενιαίου συστήματος διαχείρισης πελατών 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ MS Office, Outlook, 
CRM Modules, CC Modules 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  στο 
Customer Care εταιριών ευρυζωνικών υπηρεσιών 
και σταθερής τηλεφωνίας  για τουλάχιστον 2 έτη 
 
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής επικοι-
νωνίας με συνδρομητές 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου  
και όγκου δουλειάς 
•Θέληση για ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Αναλυτική σκέψη 
•Ικανότητα διοίκησης και ανάπτυξης ομάδας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το  
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
vdiama@forthnet.gr

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών 
ένδυσης αναζητά Merchandiser με έδρα την Αθήνα.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος/η για το 
merchandising σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανι-
κής καθώς και για τον έλεγχο ελλείψεων προϊόντων 
αλλά και να μεριμνά για την καλύτερη δυνατή εικόνα 
της τοποθέτησης των προϊόντων της εταιρείας.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κατά προτίμηση 
στον κλάδο της ένδυσης 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας, δέσμευση στους στόχους 
•Καλή γνώση αγγλικών καθώς και  
των προγραμμάτων Ms Office 
 
Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
και συνεχή εκπαίδευση. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό ση-
μείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο email: 
vdamianos@gepaworld.com ή με fax στο 210 3213008.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H ACTION LINE ζητά:

Πωλήτριες  
για καταστήματα μόδας στην Αθήνα 

(Κωδ. Θέσης: ACT_PROM_1113)

Απαραίτητα προσόντα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες με ταλέντο στην πώληση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη  
εμφάνιση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στην επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα 
•Εμπειρία 3 – 5 έτη στον χώρο της ανδρικής  
ένδυσης. 
 
Παρέχονται 
•Βασικός Μισθός και ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 
 
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.

Πωλήτριες Λιανικής  
(κωδ. Ret/Sal)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά  
Πωλήτριες για άμεση πρόσληψη. 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών  
•Άριστη 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 στο e-mail: hr@rakas.gr.  
Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής 
 (Κωδ. ΠΚΠ 0913)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα 
γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
εργάζεται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της 
εταιρείας στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και 
έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
των πελατών της εταιρείας. Οι βασικές αρμοδιότητες 
περιλαμβάνουν:

•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του  
καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και 
λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και  
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα  
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργα-
σίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληρο-
φορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές-Πωλήτριες 
για μερική απασχόληση, 

για το υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου
Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλή-
σεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες 
•Ηλικία έως 25 
 
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  
με κωδικό αγγελίας: 1001 
•Διεύθυνση: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – 
Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10 
•Τηλ.: 210 6217691 
•Fax: 210 8140802  
•E-mail: info@dexim.gr

Υπεύθυνος Καταστήματος (Άνδρας) 
 για Πλήρη Απασχόληση 

Με ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον για 2 χρόνια 
ζητείται από την μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα παιδι-
κών ενδυμάτων ORCHESTRA - PREMAMAN για τα 
κατάστηματά της στην Αττική.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία ILIS ΗΟΜΕ που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των λευκών και τουριστικών ειδών, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Πωλητή (έμπειρο) 
για την Αττική 

Με ευχέρεια να ταξιδεύει και στην επαρχία για: 
•Ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου 
•Συντονισμό δικτύου πωλήσεων 
•Παράδοση εμπορευμάτων εντός Αθήνας 
 
Απαιτούνται: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-40 ετών 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή εναλλακτικά  
στον τομέα των λευκών ειδών τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (άδεια οδήγησης  
μηχανής θα εκτιμηθεί) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr

Sales Assistant
Sales Assistant Job Purpose: Supports sales and 
marketing managers by tracking, investigating, and 
reporting sales information.

Sales Assistant Job Duties: 
•Maintains promotional database by inputting the 
necessary data. 
•Updates managers by consolidating, analyzing, and 
forwarding daily action summaries. 
•Reports order and inventory problems by 
investigating data and history; identifying alternate 
means; notifying managers and customers. 
•Prepares Pro-forma Invoices, Offers. 
•Provides product, promotion, and pricing 
information by clarifying customer request; selecting 
appropriate information; forwarding information; 
answering questions. 
•Provides sales vs. projection results by preparing 
and forwarding sales tracking reports. 
•Arranges shipment; notifies customer. 
•Responds to phone calls, emails and other forms of 

correspondence; assists customers; handles orders, 
complaints and other inquiries. 
•Maintains customer database by inputting customer 
profile and updates; preparing and distributing 
weekly and monthly reports. 
•Prepares sales presentations by compiling data; 
developing presentation formats and materials. 
•Tracks sales expenses by tracking, consolidating, 
analyzing, and summarizing expenses; forwarding 
for reimbursement. 
•Updates job knowledge by participating in 
educational opportunities. 
•Accomplishes department and organization mission 
by completing related results as needed.

Skills/Qualifications: English Language Native 
Speaker, Degree in Business Administration or in Any 
Other Relevant Field, Data Entry Skills, Reporting 
Skills, Administrative Skills, Communication Skills 
both Written and Oral, Understanding the Customer, 
Customer Focus, Informing Others, Self-Development, 
Attention to Detail, Professionalism, Microsoft Office 
Skills, Strong Team Player, Amicable, Polite and 
Helpful, Good with Numbers, Patient, Sensitive to 
Cultural Diversity, Responsible and Trustworthy, Able 
to Handle Stress.

Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr

Sales Representative
Client Name: Well-known Multinational FMCG 
company 
Location: Athens North Suburbs  
Salary: 1.500 € 
Industry Sector: Fast Moving Consumer Goods 
Advert ID: GRC/6933 
Position Type: Permanent

Job Description 
•Manage existing and target potential clients through 
everyday market visits 
•Maximize sales of the company and meet sales 
targets 
•Imply cross-selling strategies 
•Develop successful relationships with existing 
clients and follow up 
•Store & Customer management responsibilities 
•Monitor and report market activity 
•Effectively communicate internally and externally 
•Business trips outside Attica area 
 
Candidate Profile 
•Previous Sales/Merchandising experience 2 years 
in the FMCG field 
•Age up to 29 
•Education to a degree level, MSc or MBA will be 
considered as an asset 
•Very good command of English 
•PC literate 
 
Candidate Skills 
•Good market knowledge 
•Young and potential 
•Team work spirit 
•Ability to work under pressure 
•Result-oriented 
•Excellent business communication and organization 
skills 
•Determination to succeed in a challenging 
environment 
•Analytical thinking 
•Proactive and able to take initiative 
 
Company offers 
•Competitive Salary 
•Sales bonus & Profit sharing 
•Company Car, Mobile & Laptop 
•Pension plan & Medical Health programme 
•Continuous Training & development

Visit now our website: [www.manpowergroup.gr], 
register and create your Man PowerGroup account 
to apply for open opportunities.

Int’l Business Development  
& Key Account MGR

Από γνωστή εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της ένδυσης ζητείται Int’l Business Development 
& Key Account Manager.

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και έχει 
βασικό στόχο την ανάπτυξη της εταιρίας  σε μεγάλες 
αγορές στο εξωτερικό, όπως Ρωσία, Τουρκία, Αρα-
βικές χώρες, καθώς και το κλείσιμο συνεργασιών με 
Key Accounts (special channels) στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανώτερη/Ανώτατη εκπαίδευση. 
•Τουλάχιστον 4-5 χρόνια πείρα στον χώρο  
των πωλήσεων, κατά προτίμηση από τον χώρο  
της ένδυσης. Ιδανικά εμπειρία στην ανάπτυξη  
διεθνών αγορών. 
•Καλή γνώση των ‘new – media’ (web-sites,  
internet). 
•Αγγλικά πολύ καλά. 
•Ηλικία 30 - 45 ετών.
Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
bonus βάσει στόχων. Παρακαλούμε προωθήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό 
I.B.D./AM στο e-mail: alamrop@gmail.com
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συνέχεια στη σελ. 12

Η εταιρεία Medical Network είναι η πρώτη που δι-
κτυώνει όλο τον κόσμο της Υγείας. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης που επιχειρεί επιθυμεί την στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων και αναζητά Πωλητές στο Νομό 
Αττικής.

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία Ωραρίου 
 
Candidate Profile 
•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 
•Ευέλικτος 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
 
Αποστολή βιογραφικών στο:  
fakitsas.thanasis@gmail.com

Πωλητές - Αθήνα
Ζητούνται Πωλητές Διαφήμισης Ελεύθερης Αγοράς. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Δυνατότητα συμμετοχής σε εκτός Αθηνών  
αποστολές  
•Εμπειρία στις direct πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Καλή Γνώση Η/Υ (Word, Excel) 
•Κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής  
σε ομάδες. 
•Κοινωνικότητα - ευχάριστη και επαγγελματική  
αντιμετώπιση στις υποχρεώσεις της θέσης. 
 
Η θέση προσφέρει 
•Μηνιαίες αποδοχές – Ποσοστά 
•Κάλυψη Οδοιπορικών  
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email:  
giota.thomou@greekguide.com ή στο fax:  
211 1054503.

Η Βιομηχανία Χρωμάτων BERLING Α.Β.Ε.Ε. ζητά:

Πωλητές

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής 
θετικής κατεύθυνσης, το μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν 
•Ηλικία 25 – 40 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο των χρωμάτων  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμισμός,  
ενθουσιασμός, όρεξη για δουλειά, άνεση  
στην επικοινωνία, δυνατότητα αντίληψης  
των «αναγκών» του πελάτη 
•Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα επισκέψεων και στην επαρχία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού  
προγραμμάτων Η/Υ (Office) 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο fax:  
22620 31293 ή στο e-mail: hr@berling.gr

Η Rotkraft Hellas, εταιρεία καινοτόμων συστημάτων 
θέρμανσης, ζητά για άμεση επάνδρωση του δικτύου 
της στην περιοχή της Αττικής:

Πωλητές - Πωλήτριες

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων 
•Προσωπική πώληση σε πελατολόγιο που παρέχεται 
από την εταιρία 
•Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επίσκεψης πελατών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό 
•3 ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
πωλήσεων 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και συνοδεύε-
ται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό 
αυτοκίνητο, πρόσθετες παροχές και bonus επί των 
πωλήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@rotkraft.gr

H FRAGOS S.A., με τα Επώνυμα Προϊόντα:  
Mandarino – Marasil, Pierre Cardin - Kitten – 

Sprint, ζητεί: 
Πωλητή Χονδρικής  

για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Ανωτέρας η Ανωτάτης Σχολής 
•Βασική προϋπόθεση διετής προϋπηρεσία στο χώρο 
της ένδυσης (χονδρική πώληση) 
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Χρήση MS Office 
•Κατοχή μεταφορικού μέσου 
•Προτεινόμενη ηλικία: 25-35 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό υπ’ όψιν  
κου Βοντζαλίδη στο e-mail: mandilas@mandarino.gr

Μεγάλη ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών ζητεί στέλεχος για τη θέση του:

Πωλητή  
με έδρα την Αθήνα (ΠΞΕ13)

Για το τμήμα HORECA (τμήμα πωλήσεων  
εξοπλισμού ξενοδοχείων-εστιατορίων-catering κλπ). 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή Ανώτερης Σχολής  
Τουριστικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία στην πώληση προϊόντων επαγγελματικού 
εξοπλισμού επιθυμητή 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση στη χρήση H/Y και MS Office 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες υποψηφίους) 
•Ηλικίας έως 35 ετών

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
άλλες πρόσθετες παροχές (Bonus, Πρόγραμμα Ιατρο-
φαρμακευτικής Κάλυψης, Εταιρικό Αυτοκίνητο, Φο-
ρητός Η/Υ, Κινητό Τηλέφωνο, Συνεχής Εκπαίδευση)  
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: 
hrgrsales@gmail.com, αναγράφοντας οπωσδήποτε 
τον κωδικό αγγελίας ΠΞΕ13. Όλες οι αιτήσεις θα θε-
ωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Μεγάλη εταιρία καταναλωτικών προϊόντων ζητά:
Διευθυντή Πωλήσεων 

Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό επίπεδο 
•10ετή εμπειρία σε πωλήσεις καταναλωτικών  
προϊόντων, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 χρόνια  
σε διευθυντική θέση 
•Εμπειρία επίβλεψης ομάδας πωλητών 
•Καλή γνώση των βασικών Retail Key Accounts  
ανά την Ελλάδα 
•Εμπειρία σε διαχείριση συμφωνιών με Key 
Accounts 
•Άριστη γνώση ελληνικής - αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια.

Vedema Resort and Mystique, members of The 
Luxury Collection of Starwood are seeking for:

Sales & Marketing Executive  
(code: SM-001)

Skills and Qualifications 
•Previous experience in Sales & Marketing 
operations of an International Hotel Chain  
in a similar capacity 
•University/College Degree in Hospitality 
•Fluent in reading, writing and spoken English 
•Proficiency in Opera or Fidelio PMS 
•Competent in Microsoft Office software  
(Word/Excel/Power Point) 
•Excellent personal presentation and interpersonal 
skills 
•Ability to train and motivate a team 
•Good problem solving ability 
•Pleasant, sociable, outgoing personality,  
adaptable and a can-do approach to any task 
•Age limit 35 years 
•Working in Athens and Santorini  
(Santorini: May to September)
Please send CV with photograph to this e-mail:  
kalia.konstantinidou@vedema.gr. All applications 
will be treated in the strictest confidence.

Πωλητές 
Για την πώληση χημικών προϊόντων και την ανάπτυ-
ξη νέου πελατολογίου στον κλάδο της Βιομηχανίας 
& Εφαρμογών με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Η πληρωμή θα είναι με προμήθεια επί των πωλήσεων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
chrisafogeorgou@marispolymers.gr.  
Τηλ: 22620 32918, 22620 32919 6958 463581.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης η εταιρεία 
Α. Motors ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυ-
ναμικό της:

Junior Sales Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών και μεγάλη ευχέρεια  
προφορικής επικοινωνίας. 
•Άριστη Γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, Ηλεκτρ.  
αλληλογραφία). 
•Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 έτη σε παρεμφερή θέση. 
•Ηλικία 27-40 ετών 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση και διαχείριση των λειτουργιών μιας  
εταιρείας. 
•Γνώση των Τεχνικών των Πωλήσεων. 
 
Αντικείμενο εργασίας: 
•Επικοινωνία με υπάρχον πελατολόγιο και ανάπτυξη 
αυτού. 
•Σύνταξη Προσφορών. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα Σταδιοδρομίας και επαγγελματικής 
εξέλιξης.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο e-mail: cv2@skywalker.gr. Διεύθυνση: A.Motors 
X. Πιλάλης ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής.

Το perna-kala.gr είναι διαφημιστική εταιρία στην Ελ-
λάδα που δραστηριοποιείται σε 2 τομείς:
•Διοργάνωση event 
•Προώθηση επιχειρήσεων από τον χώρο της διασκέ-
δασης κ των σπορ-χόμπι, μέσω Internet.

Λόγω ανάπτυξης, αναζητά 3 υποψήφιους με φιλο-
δοξίες για τη στελέχωση του τμήματος Business to 
Business (b2b) Πωλήσεων οι οποίοι θα ασχολη-
θούν με τα παρακάτω:

•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Προώθηση νέων υπηρεσιών σε υφισταμένους  
και νέους πελάτες 
•Παροχή συμβούλων διαφήμισης στο πελατολόγιο 
μας 
•Καθημερινή κ συνεχής προσπάθεια για  
την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει τα ακόλουθα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των b2b πωλήσεων  
(απαραίτητη) 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ) επιθυμητό  
(διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ κ.α.) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@perna-kala.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Πωλητής – Τεχνικός

Με εμπειρία στον τομέα των εμφυτεύσιμων ορθοπε-
δικών υλικών και κυρίως στην οστεοσύνθεση, για τη 
Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις.

•Θετικής κατάρτισης και γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@clinilab.gr.Τηλ: 210 9484090.

Η CUBE Φαρμακευτική ζητά:
 Ιατρικούς Επισκέπτες  

(ΚΩΔ. ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)
Η Εταιρεία CUBE Φαρμακευτική που δραστηριοποι-
είται στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων 
ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικούς Επισκέπτες 
για τα προϊόντα – Διαιτητικά Τρόφιμα για ειδικούς 
Ιατρικούς σκοπούς– στην περιοχή: Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των Παιδιάτρων, 
Γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
επικοινωνίας 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα (με αναγραφή του κωδικού που αντιστοι-
χεί στη θέση για την οποία ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση e-mail: info@cube-pharmaceuticals.gr

Στηρίζουμε τον Κόσμο της Υγείας.

Εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, κυρίαρχων στην παγκόσμια αγορά, ανα-
ζητά για το τμήμα πωλήσεων στην Αθήνα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Νοσοκομείων

Απαιτούνται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία πωλήσεων σε νοσοκομεία, 
5 τουλάχιστον ετών, με εδραιωμένες πελατειακές 
σχέσεις 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμηθειών  
δημοσίου 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

•Πολύ καλά Αγγλικά 
•Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές - ευχάριστο περιβάλλον - 
προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω ηλ. ταχυδρομείου  
στο e-mail: marketing@envivo.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Δερματολόγος 

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

Η GLOBALMEDIREC έχει 8 άμεσες θέσεις εργα-
σίας για:

 Γενικούς Ιατρούς –  
General Practioners (GPs)

Οι θέσεις βρίσκονται σε NHS Κρατικό Νοσοκομείο 
στην Βόρεια Αγγλία - Northern England.

Ιδανική θέση για έναν Ιατρό που μόλις απέκτησε τον 
Τίτλο Ειδικότητας. Ετήσιος, μικτός μισθός που κυμαί-
νεται από £50000-£55000(αναλόγως προϋπηρεσίας).

Οι  ώρες εργασίας είναι 48 την εβδομάδα συμπερι-
λαμβανόμενες οι εφημερίες. 
 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. 
 
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec  
συμπεριλαμβάνονται: 
Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του 
Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με 
την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογα-
ριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ. 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοι-
νωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχών διευκρινίσεις. Μετά τιμής, Κατερίνα Κοντάλι-
που GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930.Email: ka-
terina.kontalipou@globalmedirec.com. Link: www.
globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

Η GlobalMediRec έχει μία άμεση θέση εργασίας 
για: 

Ειδικό Παθολόγο Specialty Doctor 
 in General Internal Medicine  

with special interest in Dabetes

Η θέση αυτή είναι σε NHS Κρατικό Νοσοκομείο 
στη Κεντρική Αγγλία. 
 
Απαραίτητα η άριστη εμπειρία σε περιστατικά  
με διαβήτη.  
 
Με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους που ο ετήσιος, 
μικτός μισθός κυμαίνεται από £50,000-£55,000 
(αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι 48 
την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενες οι εφημερίες. 
 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

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

Η εταιρία Kos Medicare ζητά:
Παθολόγο, Γενικό Ιατρό  
ή Ιατρό χωρίς ειδικότητα

•Mε εκπληρωμένη την υπηρεσία υπαίθρου 
•Δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kosmedicare.gr

Το WeCreateHarmony (WHC), το NewSchool.Athens, το Fresh.edu.gr και η Μindworks 
παρουσιάζουν το “WeCreateHarmony Πρόγραμμα για Ανέργους”. Σε μια καινοτομική δράση 
θα εκπαιδευτούν άνεργοι κατόπιν συνέντευξης και αίτησης συμμετοχής σε ψηφιακά μέσα και 
επικοινωνία από παράγοντες της αγοράς.

Οι υποστηρικτές

Το We Create Harmony WHC είναι μια καινούρια ηλεκτρονική πλατφόρμα πώλησης ειδών 
μόδας, στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά νέοι και ανερχόμενοι σχεδιαστές απ’ όλο τον 
κοσμο. Σκοπός του We Create Harmony είναι να βοηθήσει στην ανέλιξή και αναγνώριση τους 
παγκοσμίως. Παράλληλα το WCH συνεισφέρει μέρος των εσόδων του για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων όπως επί παραδείγματι είναι η ανεργία. Συγκεκριμένα το 5-10% 
των πωλήσεων, χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση οργανισμών που εργάζονται για 
στόχους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς.

Οι εταιρικοί μας συνεργάτες είναι το Fresh.edu.gr και η Μindworks.

Το Fresh.edu.gr είναι μια καινούργια προσπάθεια από το Skywalker και την 01 Πλη-
ροφορική Εκπαιδευτική για την παροχή κατάρτισης σε ανέργους και επαγγελματίες, με 
σκοπό την βελτίωση των απαιτούμενων γνώσεων τους και την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Με την υποστήριξη του Fresh.edu.gr, αξιοποιώντας το Facebook, το  
Twitter, το Linked In και το newsletter, το οποίο αποστέλλεται σε περισσότερους από 150.000 
εγγεγραμένους χρήστες, θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Μindworks is an award winning and the fastest growing digital agency in Greece. Founded in 
2003, we have been delivering results ever since. While you are reading this, 51 exceptional 
creative minds are working on the next campaigns you’ll be talking about, combining their 
talents to produce perfect integrated digital experiences.

Το σεμινάριο

Στη διάρκεια δυο Σαββατοκύριακων οι συμ-
μετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην χρήση των 
Google Adwords με στόχο την πιστοποίηση 
σαν Google Qualfied Individual.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εκπαι-
δευτούν και σε αρχές digital marketing από 
τους επαγγελματίες της ΜindWorks.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:  
http://www.newschoolathens.org/wch-programa-gia-anergous/

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εξής 
ημερομηνίες:  

Σάββατο: 7 Δεκεμβρίου 2013,  
12:00-17:00

Σάββατο: 14 Δεκεμβρίου 2013,  
10:00-17:00



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

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

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Ανειδίκευτοι ηλικίας από 18-40 για να 
εργαστούν σε ειδικότητα Νοσηλευτών χωρίς γνώ-
ση Γερμανικών για μόνιμη εργασία στην Γερμανία. 
Παρέχονται δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας 
στην Ελλάδα.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό  
στο e-mail: kariera@md-hellas.gr με κωδικό  
αγγελίας PPFAUS191113.

Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών & Ιατρικών 
προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να 
προσλάβει άμεσα:

Νοσηλεύτρια / Επισκέπτρια Υγείας 
(Κωδ. Θέσης: ΝΒΕ) 
για Θεσσαλονίκη

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευτικής Σχολής ή άλλης 
ισότιμης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
•Έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Να έχει δίπλωμα οδήγησης 
•Έχει υπευθυνότητα – συνέπεια – ομαδικό πνεύμα 
•Έχει δυνατότητα ταξιδιών 
 
Στην κατάλληλη υποψήφια συνεργάτη 
παρέχονται: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Βonus 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα πα-
ραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείω-
μα υπ’ όψιν: κας Δ.Φ. στο e-mail: dfotiadou@ariti.gr ή 
στο fax: 2310 688111.

Πτυχιούχοι  
Νοσηλευτικής Σχολής 

 για την εργασία στη Ζυρίχη 

Περιγραφή Εργασίας: Αποκλειστική περίθαλψη VIP 
(Very imortant άτομα) από το χώρο της πολιτικής και 
των επιχειρήσεων

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 εξαι-
ρετικό περιβάλλον με εξέχουσες προσωπικότητες. 
•Ελκυστικές απολαβές σε ελβετικά φράγκα

Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass 
στην Γερμανική γλώσσα:  
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810333450, 6973348931. 
Άτομο επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη από Δευτέρα - 
Παρασκευή 09:00-14:00. 
E-mail: info@md-hellas.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος Εκδοτικού Οίκου

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Πουκαμισάς αναζητά 
στέλεχος για τον συντονισμό των εργασιών του 
εκδοτικού του οίκου. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Εύρεση συγγραφέων και νέων τίτλων προς έκδοση 
•Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος παραγωγής 
βιβλίων 
•Συντονισμός της διαδικασίας παραγωγής 
•Συντονισμός ενεργειών marketing και προώθησης 
των εκδόσεων 
•Έλεγχος πωλήσεων και διεύρυνση πελατολογίου 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των εκδόσεων επιθυμητή 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
publications@poukamisas.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ
Η Ανώνυμη εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», αναζητά:

Δικηγόρο 

Για αποκλειστική συνεργασία, μόνιμης απασχόλησης, 
με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του Εμπο-
ρικού Δικαίου, στους διαγωνισμούς προμηθειών δη-
μοσίου και εν γένει στις δημόσιες συμβάσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυ-
χημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά άμεσα Γεωπόνο για να ενισχύσει 
το τμήμα πωλήσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά  
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
info@agrology.eu

Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πε-
τυχημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωρ-
γικών εφοδίων, αναζητά άμεσα Γεωπόνο με έδρα 
την Καβάλα για να ενισχύσει το τμήμα ανάπτυξης 
προϊόντων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι.  
•Γνώση Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
info@agrology.eu

Χημική Βιομηχανία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητά:

Χημικό 
ως στέλεχος του Τμήματος Έρευνας  

& Ανάπτυξης (R&D)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού. 
•Γνώση και εμπειρία σε πολυμερισμούς. 
•Αποδεδειγμένη τεχνική αντίληψη & καλή γνώση  
στη χρήση εξοπλισμού χημικού εργαστηρίου. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στη βιομηχανία. 
•Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας.  Γνώση της 
Γερμανικής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
•Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών 
(Microsoft Office, Internet). 
•Αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
career356@gmail.com

Specialized Physicians for Medical  
Claim Audit  

& Medical Bill Review
International Cost Containment Medical Claims 
Company is seeking Specialized Medical Doctors (US 
Board Certified Physicians are preferred) for  Medical 
Claims & Medical Bill Review of Inpatient Hospital 
claims, renal-dialysis, oncology, and radiology 
claims. Relying on clinical background and utilizing 
Referenced Based Pricing and a Clinical Review 
approach he/she will review medical files / health 
claims, providing medical interpretation and decisions 
about the appropriateness of services provided by other 
healthcare professionals, using independent judgment, 
interpretation of Contracts, Medical Policy, Medical 
Management, Authorizations and Historical Data. A 
successful candidate will have a thorough understanding 
of Managed care contracts and credentialing, and the 
ability to interact and negotiate with various providers 
of care/services including members of regulatory 
agencies, carriers, employers, nurses and health care 
professionals in a professional manner in order to 
ensure appropriate reimbursement at appropriate 
levels of care. Experience with medical claims, billing, 
payment posting and insurance collections, is preferred, 
along with a broad understanding of health insurance 
administration processes and standard guidelines. Good 
negotiation and communication skills are essential. Must 
be fluent in English and PC literate. 

CV’s to be send at this e-mail:  
hrhealthinsurance@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and administration 
of all types of energy projects as part of expanding its 
activities abroad calls:

Sales Engineer

•B.Sc. Engineering Degree 
•Experience: licensing and sale of all types of energy 
projects and energy saving products 
•At least 2 years experience in sales of energy 
products and projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge: AutoCad, PC , good knowledge of 
English language, formation process offers and 
sales 
•Employment: Greece, Turkey , USA & Middle East 
•Additional knowledge of project management will be 
addressed as well as possible construction degree 
 
The CVs will be sent to e-mail:  
petrou.georgia@enercoplan.com. 
Phone +30 27520 27844.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπο-
ρίας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών 
τεχνών με:

Τεχνικό Μηχανικό 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τεχνικού λυκείου, τεχνικής σχολής  
ή T.E.I. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου. 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια. 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό. 
•Η προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail: info@bti-hellas.gr. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να 
προσλάβει για το εργοτάξιο της στη Λαμία:

Πολιτικό Μηχανικό   
(Κωδ. Θέσης: CEL)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Αντίστοιχης Σχολής 
•Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατης Σχολής  
Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε επιμετρήσεις, 
σύνταξη λογαριασμών και έργα υποδομής 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό  υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 
2109955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr.  
Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 

The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and administration 
of all types of energy projects as part of expanding its 
activities abroad calls:

Electrical Engineer -  
Mechanical Engineer

•Master Degree in Mechanical - Electrical 
Engineering Degree 
•Experience: Licensing & renewable energy projects 
in particular solar thermal - Solar - Wind farms and 
cogeneration projects of natural gas and biogas 
projects substation & MV – HV 
•At least 4 years of experience in renewable energy 
projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge : AutoCad,  PC, knowledge MS Project, 
Office, good knowledge of Turkish language, good 
knowledge of English language 
•Employment: Greece, Turkey, Bulgaria, USA & 
Middle East 
•Additional knowledge of project management will be 
addressed as well as possible construction degree 
 
The CVs will be sent to e-mail:  

petrou.georgia@enercoplan.com.  
Phone +30 27520 27844.

Ζητούνται άμεσα για εργασία στην Γερμανία:
Τορναδόροι Μηχανικοί

Για την εταιρία SIEMENS. 
 
•Με γνώσεις Γερμανικών B2’ ή B1  
(πολύ καλό επίπεδο) 
•Με εμπειρία σε Siemens 840D/ γνώση του Software 
•Με γνώσεις τόρνευσης & φρεζαρίσματος  
(εμπειρικές γνώσεις) 
•Χειριστές Μηχανημάτων (όχι Προγραμματιστές) 
 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας, πολύ καλός μισθός, 
συμβόλαιο αορίστου χρόνου 
 
Αποστολή βιογραφικού στην γερμανική γλώσσα σε 
μορφή Europass στο e-mail: info@md-hellas.gr

Η BIC, πολυεθνική εταιρία που παράγει και διαθέτει 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επώνυμα καταναλωτι-
κά προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγο-
ρίες τους, επιθυμεί να προσλάβει για το εργοστάσιο 
της στην Άνοιξη Αττικής: 

Μηχανικό Ανάπτυξης Προϊόντων  
και Υλικών Συσκευασίας  

(PDC13)
Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την ανά-
πτυξη προϊόντων και υλικών συσκευασίας με στόχο 
τη διασφάλιση του χρονοδιαγράμματος ένταξής τους 
στην παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη 
διαχείριση μηχανολογικών σχεδίων, τις παραγγελίες 
υλικών και μηχανημάτων προς δοκιμή καθώς και τη 
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών. Συνεργάζεται με 
τα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
Διασφάλισης Ποιότητας, παραγωγής & marketing.

Ο κάτοχος της θέσης θα εργαστεί στην εταιρία με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου (έξι μήνες) με σκοπό την 
κάλυψη προσωρινών αναγκών. 

Προσόντα: 
•Πτυχίο Χημικού Μηχανικού (κατά προτίμηση)  
ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
•2 – 3 έτη εμπειρία σε θέση Μηχανικού Συσκευασίας 
ή Μηχανικού Ανάπτυξης Προϊόντων σε  βιομηχανία 
•Βασική εμπειρία σε υλικά συσκευασίας και πλαστικά 
•Η γνώση χημικών υλών καλλυντικών και η εμπειρία 
στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή εμπειρία σε μηχανήματα συσκευασίας 
και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή και εκτύπωση 
εύκαμπτων υλικών συσκευασίας 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Θέληση για εργασία σε βιομηχανικό χώρο  
παραγωγής 
 
Παροχές: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής  
περίθαλψης 
•Μεταφορά προς / από το εργοστάσιο με πούλμαν 
της εταιρείας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό αναγράφο-
ντας τον κωδικό θέσης (PDC 13) μέσω e-mail στο: 
recruitment.bicviolex@bicworld.com ή μέσω φαξ στο 
210 6299067.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H Kestrel I.S, System Integrator στο χώρο των Τη-
λεπικοινωνιακών Παρόχων και συνεργάτης διεθνούς 
φήμης κατασκευαστικών οίκων εξοπλισμού και λογι-
σμικού, αναζητά Αποθηκάριο για την οργάνωση της 
αποθήκης. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την 
λογιστική και φυσική διακίνηση του εξοπλισμού και θα 
εκδίδει παραστατικά διακίνησης.

Στις αρμοδιότητές του θα είναι και οι εξωτερικές 
εργασίες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν: 
•1- 2 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη 
αποθήκη. 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εξοικείωση με τον χώρο της πληροφορικής (Επι-
θυμητό). 
•Δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξής αρμοδιότητες: 
•Άριστες Οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης του πελάτη

Η Kestrel I.S. προσφέρει ένα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη 
γνώση και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο 
της πληροφορικής.

Στοιχεία επικοινωνίας και αποστολή βιογραφικού: 
Τηλ.: 210 6747740, fax: 210 6771585 e-mail:  
info@kestrel-is.gr

Το Ξενοδοχείο CASTELLO BOUTIQUE RESORT 
& SPA***** ζητά:
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Αποθηκάριο Κεντρικής Αποθήκης 
 - Υπεύθυνο Παραγγελιών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Καλή γνώση και χρήση Η/Υ και προγράμματος 
Αποθήκης. 
•Καλή γνώση Αγγλικής. 
•Μόνιμος/η κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Προσωπικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και  
προσαρμοστικότητα. 
 
Προσφέρεται: 
•Εργασία σεζόν (7 μήνες). 
•Εργασία 6ήμερη με συνεχόμενο ωράριο. 
•Διαμονή σε ανεξάρτητο διαμέρισμα ή μεταφορά. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com

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

Part Time Courier  
(κωδ. P.T. COURIER)

Περιγραφή θέσης: Ο courier, είναι υπεύθυνος για τη 
διανομή υλικών των πελατών μας βάσει των διαδικα-
σιών της εταιρείας.

Οι διανομές γίνονται εντός Αττικής και σε συγκεκριμέ-
νες περιοχές κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των 
πελατών μας.

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

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο Ξενοδοχειακός ΌμιλοςAquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Mare Nostrum, στο 
Μάτι Αττικής υποψήφιους για τη θέση:

Maitre – Υπεύθυνο Bars  
(Μ/14)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλά-
χιστον 3 ετών κατά προτίμηση σε Ξενοδοχειακές 
μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη Γνώση Γαλλικών και Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και  
παρακολούθησης εσόδων και εξόδων τμημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
sales@mare-nostrum.gr

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading 
hotel companies in Cyprus and Greece, is seeking 
to employ a:

Restaurant  
Service Manager

Ιn our 5* star hotel ”Atlantica Aegean Blue” at 
Kolymbia Rhodes, to join our already highly successful 
Management Team.

We are looking for young, enthusiastic, self-
motivated, customer-orientated graduates in Hotel 
Management or similar academic background with 
previous work experience in similar positions, of at 
least 5 years.
Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications. 
 
Send your cv to this e-mail:  
aegeanblue@atlanticahotels.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα AldemarHotels & Spa, 
αναζητά να καλύψει τη θέση για την μονάδα Paradise 
Mare & Paradise Village στη Ρόδο:

‘Assistant Food  
& Beverage Manager’ 

Κωδικός Θέσης “ASFBMGR”

Τομέας Ευθύνης της θέσης είναι η διοίκηση του τμή-
ματος Food & Beverage του ξενοδοχείου με κύριες 
αρμοδιότητες:

•Έλεγχος της λειτουργίας των Επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων με 
σκοπό την αύξηση του τζίρου

Κύρια καθήκοντα: 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή 
λειτουργία του τμήματος   
•Να φέρει εις πέρας τους στόχους που θα τεθούν 
από την Διοίκηση 
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει  
στρατηγική 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές προδια-
γραφές της εταιρείας 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες τους 
 
Απαραίτητα Προσόντα για τη θέση είναι: 
•Απόφοιτος σχολής Διοίκησης Τουριστικών  
Επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel & budgeting) 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Γνώσεις κοστολόγησης 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου  
του ξενοδοχείου 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο website της εταιρίας, δηλώνοντας 
τον κωδικό θέσης ASFBMGR  στο link: [http://www.
aldemarhotels.com/pages/gr/kariera.php]

Bartender  
(Male / Female) 

For the season of 2014, we are looking for associates 
who are willing to learn and build up a successful ca-
reer in hospitality.
Requirements:  
•At least 3 years of experience at the same position 
in a five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign language 
would be considered as  an asset 
•Excellent communication and organizational skills 
•Team worker with a pleasant personality 
 
Send your cv to this e-mail: info@grecophilia.com. 
Please send your CV with a recent photo. 

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά:
Προσωπικό  

για την παραγωγή σάντουϊτς

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

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

Maitre
Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
•Να είναι Απόφοιτος Τουριστικής Σχολής 

•Να έχει προϋπηρεσία σε 5* ξενοδοχείο  
και σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση αγγλικών – γνώση επιπλέον γλωσσών  
θα μετρήσει θετικά 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•Γνώση χειρισμού POS 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
xenia.karozi@michelangelo.gr

Barman & Βοηθοί  
κωδ: SPBB

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», στο Ποσείδι πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο συγκαταλέγεται 
στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και 
Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχεί-
ρισης και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για 
τα μέτρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Εάν η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας εκ-
φράζει ζητάμε για τη σαιζόν 2014 προσωπικό.

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

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr, αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

 
Ευκαιρία για επαγγελματική σταδιοδρομία στη 
Γερμανία, με δωρεάν μαθήματα γερμανικής 
γλώσσας, μεταφοράς και διαμονής, ικανοποιητι-
κός μισθός. Ζητούνται άμεσα νέοι άνω των 18 ετών 
να εργαστούν ως:

Εκπαιδευόμενοι  
στο επάγγελμα: 

 Αρτοποιός

•Η εκπαίδευση διαρκεί 3 χρόνια με αμοιβή  
εκπαιδευόμενου. 
•Μετά τα 3 χρόνια μόνιμη εργασία με κανονικό  
μισθό.

Θα πραγματοποιηθούν μαθήματα γερμανικής γλώσ-
σας το Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο και στην Αθήνα και 
η εργασία στη Γερμανία ξεκινάει τον Οκτώβριο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό στο: info@md-hellas.gr. Πληροφορίες: 
2810 330009. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Το ξενοδοχείο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT 
& SPA που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Executive Chef  
& Reservation Supervisor 

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία στις αντίστοιχες  
θέσεις. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounting@avraimperial.gr

Μάγειρας Β΄ 
Απαραίτητα: 
•Απόφοιτος Σχολής 
•2 χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Restaurant’s Captain
Το ξενοδοχείο Liostasi Ios Hotel & Spa μέλος των 
Small Luxury  Hotels of the World δίνει την δυνατότητα 
σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν στην 
ομάδα που θα συντελέσει και φέτος τις υψηλότερες 
προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση του Restaurant Captain θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και την 
προσφορά του στο έργο του.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης Τουριστικής 
σχολής, Δημόσιας η Ιδιωτικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 5* 
η εστιατόρια σε Ελλάδα η Εξωτερικό σε θέση 
αντίστοιχη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα 

•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση 
πωλήσεων 
•Διοικητική κ Οργανωτική ικανότητα  
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows, Excel 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των Micros  
 
Τα παρακάτω Επιθυμητά Προσόντα θα 
επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές 
•Γνώση αγοράς 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις Απαραίτητες

Ξενοδοχείο 4 αστέρων - Resort στα Ιόνια Νησιά 
ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Food and Beverage Manager 
 ή Assistant F&B Manager

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ionia2014@yahoo.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Astra Suites στο Ημεροβίγλι Θήρας 
ζητά:

1 Άτομο  
με προϋπηρεσία 

 στο Τμήμα Κρατήσεων

Ζητούνται απαραίτητα: 
•Άπταιστη γνώση στα Ελληνικά και Αγγλικά στον 
γραπτό και τον προφορικό λόγο και χρήση Η/Υ. 
•Γνώση του προγράμματος Fidelio και παραπάνω 
ξένες γλώσσες θα προσμετρηθούν σοβαρά στα 
προσόντα. 
 
Επικοινωνία & αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@astrasuites.com

Το ξενοδοχείο Akrathos Beach, στην  
Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ζητά άμεσα: 

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων 
Ελληνικής Καταγωγής για μόνιμη εργασία 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών και συστατικών επιστο-
λών στο e-mail: lazaros@akrathos-hotel.gr

Το ξενοδοχείο Lindos Royal στην περιοχή Βληχά 
Λίνδου επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολογίας ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε τμήμα  
συντήρησης ή νέων έργων, τουλάχιστον 5 ετών 
•Καλή γνώση Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών,  
Κλιματισμού, Συντήρησης Πισίνας κλπ. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα διοίκησης  
ομάδας τεχνικών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης 
•Προγραμματισμός, οργάνωση, τάξη, καθορισμός 
προτεραιοτήτων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αυτοματισμών 
•Γνώση λειτουργίας ξενοδοχείων 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: oplr@lindoshotels.com ή με φαξ στο 
2244032007. Πληροφορίες τηλ: 2244032000 κ. Κων-
σταντινίδης.

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

E-Commerce Manager

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

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

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

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini.

For the season of 2014, we are looking for associates 
who are willing to learn and build up a successful 
career in hospitality:

Front Desk Manager 
Position Requirements: 
•Tourism or Hospitality degree 
•Minimum experience of 2 years in 5 star hotels in 
similar position 
•Advanced use of English language, both oral and 
written 
•Computer literacy (Windows Word, Excel, Internet) 
•Previous experience with PMS systems, Fidelio 
preferred 
•Knowledge of second language will be considered 
an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Excellent personal presentation 
•Teamwork spirit 
 
Canaves Oia Hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments with 
Wi-Fi access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required.  
Send your cv’s to this e-mail: hr@canaves.com

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Χαλκιδι-
κή,  μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επι-
θυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2014:

Α’ Receptionist 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση  
του τουριστικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο: Φαξ: 23740 24707 ή 
στο  e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. Τηλ.: 
23740 20820.

Reservations Executive  
/ Russian Speaking

Domes of Elounda all Suites and Villas Boutique 
Beach Resort, member of Ledra Hotels and Villas 
Group, is seeking for its Head Offices in Thessaloniki 
a Russian Speaking Reservations Executive.

Requirements: 
•2 years work experience in 5* hotel reservations.  
Experienced hotel / tourism candidates from other 
principals may also be considered (tour operating, 
hotel sales, front office) 
•Excellent knowledge of Russian, good knowledge 
of English and Greek languages 
•Excellent communication and presentation skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office and 
Internet Browsers.  Knowledge of PMS systems 
(Opera, Fidelio etc) and Channel Management 
systems will be considered an asset 
•Hotel / Tourism associated bachelor degree will be 
considered an asset 
 
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Οn going training 
•Development opportunities 
•Salary offered upon skills and competences

Candidates that wish to apply for the above position are 
requested to send their curriculum vitae to this email: 

thomas.kostopoulos@ledrahotelsandvillas.com. 
Website: www.domesofelounda.com

Υπεύθυνος  
Νυχτερινής Βάρδιας

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Γνώση χρήσης ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης H/Y με Windows και  
της σουίτας Microsoft Office. 
•Εμπειρία στην χρήση Internet και Social Networks. 
•Εμπειρία στην χρήση online booking engines. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής. 
•Μόνιμος/η κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Προσωπικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικό-
τητα.  
 
Προσφέρεται:  
•Μόνιμη απασχόληση. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων. 
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραί-
τητες.

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014: 

Front Office Manager
Προσόντα: 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων  
Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και επίτευξης στόχων 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Γνώση Opera 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

PCO CONVINS.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:

Developing & Promoting  
the Incoming Tourism 

Candidate should be responsible for developing, 
promoting and selling all necessary incoming travelling 
services and incentives as well as special thematic 
tourism.

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 this e-mail:  
kkonstantopoulos@pco-convin.gr

Für die Saison 2014 suchen wir:
Kinderbetreuer/-innen

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

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

Front Office / Reception  
/ Guest Relations

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the 
World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να 
συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος Πτυχίου Τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3ετών σε Ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows, Excel, 
Internet Skills  
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό του Fidelio 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις Απαραίτητες

Night Auditor (NA14) 
Reference number: NA14

Experience: 
•Two or more years experience in comparable 
operation. 
 
Languages: 
•English required 
•Additional languages are an advantage 
 
Training: 
•Professional training is required 
 
Send your cv’s to this e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Ξενοδοχείο 4 αστέρων - Resort στα Ιόνια Νησιά 
ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Front Office and Guest Relations  
Manager

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ionia2014@yahoo.com

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune 
Hotels*****  ζητάει:

Guest Relation 

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικής κατεύθυνσης  
ή δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και  της Γερμανικής 
γλώσσας. Γνώση της Ρωσικής, Ιταλικής ή Γαλλικής 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ευχέρεια  
στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ με καλή γνώση 
των  εφαρμογών MS Office  
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Προσφέρονται 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής σε ένα 
εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

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

To ξενοδοχείο 5 αστέρων Rimondi Estate & Pallazzo 
Rimondi στo Ρέθυμνο της Κρήτης αναζητεί για την 
περίοδο 2014:

Hotel Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση  
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή 

Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 
στον Ξενοδοχειακό κλάδο σε boutique ξενοδοχεία 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχειακής 
αγοράς για κλασικούς Tour Operators’ 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS,GDS,OTA’s, 
websites τρίτων, booking engines, internet tour  
operators) 
•Γνώσεις Revenue Management 
•Γνώσεις Budgeting, Forecasting and Reporting 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο  
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Ικανότητες Δημιουργίας Δυναμικών πακέτων  
σε συνεργασία με Flash sales companies  
του εξωτερικού 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
και πείρα σε ξενοδοχειακά προγράμματα 
•Γνώσεις F&B management and costing 
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών σε συνδυασμό  
με bonus 
•12 μήνη απασχόληση (8 μήνες στο Ρέθυμνο) 
•Διαμονή στο Ρέθυμνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
anastasiabaka@yahoo.gr.  
Τηλ Επιικοινωνίας 6972 502515.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH 
RESORT & SPA” 5* στη Θάσο ζητά  
για το καλοκαίρι 2014:

Spa Therapists 
Προσόντα: 
•Πτυχιούχοι Σχολής Αισθητικής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  4*/  5* ξενοδοχείου 
•Γνώση αγγλικής & άλλης ξένης γλώσσας  
(γερμανικής / ρωσικής / ιταλικής) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & P.O.S. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Παροχές: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
email: manager@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 
52707.

•Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια 
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για αξιολόγηση 
•Απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά  
που θα προκριθούν για συνέντευξη

Spa Therapist

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η κάθε υποψήφια για την θέση Spa Therapist θα πρέ-
πει να διαθέτει τα εξής απαιτούμενα προσόντα που 
είναι προϋπόθεση για μια εποικοδομητική συνεργα-
σία μαζί μας και την μέγιστη απόδοση στο έργο της.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Σχολής Αισθητικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών σε ξενοδοχεία 5*  
ή κέντρα αισθητικής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Γνώση μανικιούρ/πεντικιούρ 
•Άριστη γνώση Body therapies και Beauty  
treatments. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη Προσωπικότητα 
•Εμφανίσιμη Παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Τα παρακάτω Επιθυμητά Προσόντα θα επιση-
μανθούν επίσης: 
•Γνώση μιας ακόμη γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις Απαραίτητες




