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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

σελ. 6  
Λογιστές, Οικονομικά 
Στελέχη, Μηχανογράφηση,  
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Εμποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων, 
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες

σελ. 10 
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 12
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Μόδα

439
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



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

ΤRIA GROUP OF COMPANIES αναζητά:

Πωλητές Φαρμακείου

Ζητείται αποθηκάριος για την κεντρική  
αποθήκη της εταιρείας, με τις ακόλουθες  
αρμοδιότητες:
 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Επικόλληση barcodes 
•Διαχωρισμός παραγγελιών 
•Συσκευασία και αποστολή  
εμπορευμάτων 
•Εξωτερικές εργασίες 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο 
της ένδυσης 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Υπευθυνότητα - Εργασία υπό πίεση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
account@sohosohosa.com

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία πωλήσεων σε φαρμακεία 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός και προμήθεια 

•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Ασφάλιση 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: tria@tria.gr ή στο fax:  
210 9652860.

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

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

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην 
Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζόμενους. Από 
το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο 
Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει 
καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην 
πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών 
συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες 
συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην 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.

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

H qmetric HR & Career Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση 
του/της:

Βοηθού Ζαχαροπλάστη 
(Κωδικός Θέσης: APC1)

Η εταιρεία-πελάτης: Πρόκειται για ένα πο-
λυμορφικό χώρο εστίασης στην Πιερία, το 
concept του οποίου έχει ως πυρήνα τα προϊό-
ντα παγωτού και πλαισιώνεται από γλυκά όλων 
των ειδών. Όλα τα προϊόντα που προσφέρει 
παράγονται εντός του καταστήματος, σε άρτια 
εξοπλισμένο εργαστήριο. Στο επίκεντρο της 
φιλοσοφίας της επιχείρησης βρίσκεται η παρα-
γωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής εξαιρετικής 
ποιότητας.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα 
αναλάβει την ευθύνη της παραγωγής των εξαι-
ρετικής ποιότητας προϊόντων ζαχαροπλαστικής 
του καταστήματος. 

Τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν: 
•Παρασκευή και διακόσμηση γλυκών 
•Παρασκευή παγωτού 
•Συμμετοχή στον προγραμματισμό της παρα-
γωγής 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
•Επιμέλεια της βιτρίνας του καταστήματος 
•Διαχείριση του εξοπλισμού του εργαστηρίου.

Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε σε 
θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της 
θέσης του Βοηθού Ζαχαροπλάστη, θα πρέ-
πει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 
•Φοιτητής ή πτυχιούχος ζαχαροπλαστικής -  
αρτοποιίας δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση παρασκευής γλυκών και  
παγωτών 
•Εξοικείωση με τη χρήση εξοπλισμού  
εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Έμφαση στην ποιότητα 
•Συνέπεια και επαγγελματισμό 
•Ταχύτητα και αντοχή στην πίεση 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 

•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας 
•Εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης 
για τις εξελίξεις στο χώρο της ζαχαροπλαστικής 
 
Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον επιλε-
γείτε για την κάλυψη της θέσης του Βοηθού 
Ζαχαροπλάστη, σας προσφέρονται τα 
ακόλουθα: 
•Σταθερός μισθός & ασφάλιση ΙΚΑ 
•Εποχική απασχόληση (8 μήνες), με προοπτι-
κή μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας 
•Δυνατότητα διαμονής 
•Πλήρης εκπαίδευση για την ανάληψη των 
καθηκόντων σας

Ενδιαφέρεστε; Είναι για εσάς η ζαχαροπλα-
στική τρόπος δημιουργικής έκφρασης; Έχετε 
όρεξη για δουλειά και θεωρείτε τη συγκεκριμένη 
θέση ως πρόκληση και ευκαιρία για μία επιτυχη-
μένη καριέρα στο χώρο της ζαχαροπλαστικής;
Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμε-
σα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο e-mail: 
info@qmetric.gr.(Κωδικός Θέσης: APC1). 

Η διαδικασία αξιολόγησης: Η εταιρεία μας 
εφαρμόζει μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολό-
γησης των υποψηφίων, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου στελέχω-
σης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα πληρούν 
τις προδιαγραφές της θέσης, θα αξιολογηθούν 
με τη χρήση Δομημένων Συνεντεύξεων, ενώ 
παράλληλα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος συ-
στάσεων.

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες 
εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών 
Κωδικός: CC003

Για μερική απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα 
 
•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης του πελάτη και η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και προσαρμοστικό/ή σε ένα δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y;  
 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα των πελατών μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή εναλλακτικών λύσεων. 

Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών  
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική εταιρεία 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης 
εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, 
Αθήνα. E-mail: jo@wind.gr. Fax: 210 6106504

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο 
οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

H TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φο-
ρολογικών, συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα. Τα κεντρικά εταιρικά 
γραφεία βρίσκονται στην οδό Λουκιανού 6 στην Αθήνα.
Η TMS από τον Απρίλιο 2013 εντάχθηκε, ως ανεξάρτητο μέλος, στον Διεθνή Οργανισμό ανεξάρτη-
των ελεγκτικών επιχειρήσεων «IAPA International» ο οποίος είναι o 9ος σε μέγεθος παγκοσμίως, 
ιδρύθηκε το 1979 και αποτελείται από 220 εταιρείες-μέλη, με γραφεία σε 60 χώρες και ετήσιο κύκλο 
εργασιών που ανέρχεται περίπου στο 1 δις $.
Η TMS προς το παρόν απαριθμεί 25 συνεργάτες, από τους οποίους οι 6 κατέχουν τον βαθμό του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΟΕΛ) , οι 10 είναι υποψήφιοι ΟΕΛ και οι 9 είναι κατάλληλα καταρτι-
σμένα στελέχη με ειδίκευση στην ελεγκτική, τη φορολογία και τη συμβουλευτική.
Επί του παρόντος αναζητούμε φιλόδοξα άτομα με πνεύμα ομαδικότητας και ισχυρή προσωπικό-
τητα προκειμένου να στελεχώσουμε την ελεγκτική μας ομάδα, σε ένα ανταποδοτικό με γεμάτο 
προκλήσεις περιβάλλον, όπου δίδεται η δυνατότητα εξέλιξης και καθιέρωσης στον κλάδο μας.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής και θα πρέπει 
να διαθέτει: 
•Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψηφίους 
με ειδίκευση στη ναυτιλία) 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικού αντικειμένου 
•Κάτοχος (ή σε εξέλιξη) επαγγελματικής πιστοποίησης (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ) 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency) 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, διοίκηση  
επιχειρήσεων)
Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχείς ευκαιρίες μάθησης και 
ανάπτυξης, άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας και ευχάριστες συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:  
e.farantou@tms-auditors.gr

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου 
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο 
• Βύρωνας, Δημαρχείο 
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο 
• Μαρούσι, Δημαρχείο 
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ 
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Δάφνη, Δημαρχείο 
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, Δημαρχείο 
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή 
• Κηφισιά, Δημαρχείο 
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα 
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος 
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
• Αθήνα, Δημαρχείο 
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA 
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, Career in Progress 
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  
• Αθήνα, City Unity College 
• Αθήνα, Mediterranean College 
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts 
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης 
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ 
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή 
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM 
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος 
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Περιστέρι, Δημαρχείο 
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

• Αχαρναί, Δημαρχείο 
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης 
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Γλυφάδα, BCA 
• Παλλήνη, Δημαρχείο 
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο 
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Βριλήσσια, Δημαρχείο 
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο 
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο 
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο 
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο 
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο 
• Πετρούπολη, Δημαρχείο 
• Μαραθώνας, Δημαρχείο 
• Παιανία, Δημαρχείο 
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο 
• Βάρη, Δημαρχείο 
• Βούλα, Δημαρχείο 
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο 
• Σαρωνικός, Δημαρχείο 
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο 
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο 
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σπατών Αρτέμιδος, Δημαρχείο 
• Διόνυσος, Δημαρχείο 
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Δημαρχείο Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
• Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

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

Συνεργασίες - Ένθετα:



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Winners Education, is seeking to employ an:

Office Manager
Responsibilities 
•Handling the manager’s agenda, meetings and mail 
•Writing reports for senior management and 
preparing presentations 
•Scheduling the organisation’s workflow and 
activities 
•Helping staff with their responsibilities 
(photocopying, IT facilitation, etc) 
•Responding to customer enquiries and managing 
complaints discreetly 
•Managing of social media 
•Maintaining computer systems, using a range 
of office software including email, databases and 
applications 
•Handling the organisation’s cash flow  
in co-operation with the financial officer 
 
Requirements 
•1-2 years experience in a fast-paced organization, 
preferably in the education sector 
•Bilingual: Greek native speaker and near-native 
command of English both oral and written 
•Strong academic background (university level 
degree, preferably in business administration) 
•Executive assistant course will be considered a plus 
•Experience of supporting academic and scientific 
activities is desired 
•Excellent IT skills, including social media 
•Flexibility with working hours (15:30 -21:30pm) 
•Microsoft office package excellent handling 
•Excellent secretarial skills 
•Excellent interpersonal and communication skills 
•Time management skills & effective prioritization 
and multi-tasking 
•Proven ability to show flexibility, initiative and be 
proactive 
•Quick response, problem solving, positive attitude 
•Responsible, paying attention to detail 
•Ability to communicate professionally and tactfully 
with people from every background and across the 
globe 
•Forward-thinking and team-oriented with a ‘no task 
is too big or too small’ approach 
•Driver’s license 
 
Please also attach a recent photo.

Winners Education is a fast-developing educational 
organisation with a presence in the Greek market for 
over twenty years. Our International studies program 
combined with our innovative services have given 
winners education the edge in its field.

Send your cv’s to the following e-mail:  
winners@winners.edu.gr

Υπάλληλος Γραφείου

Από ανερχόμενη Ελληνική εταιρία εμπορίας ιατρικών 
ειδών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
επίπεδο 
•Επιθυμητές οι γνώσεις επιπλέον γλωσσών και  
κυρίως των Γερμανικών 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office) 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής αλληλογραφίας 
•Επιθυμητή η εμπειρία οικονομικής και εμπορικής 
διαχείρισης σε περιβάλλον ERP-CRM 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε διαγωνισμούς  
νοσοκομείων. 
•Επαγγελματισμός και ικανότητα εργασίας με  
αποτελεσματικότητα κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: office@skywalker.gr

Υπάλληλος Γραφείου
Για μερική απασχόληση σε εταιρία στο Κολωνάκι, με 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, Microsoft Word + Excel, 
και data entry. Γνώση χειρισμού Joomla επιθυμητή.

Αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail:  
cv_data@outlook.com

Η Sale In από τις δυναμικότερες εταιρείες προώθη-
σης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά:

Υπάλληλους Γραφείου  
(4h - 5h - 6h - 8h)

Θέση - Αντικείμενο: 
•Προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
•Προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας & 
θεάματος NOVA. 
•Προώθηση σταθερής τηλεφωνίας μεγάλου κρατικού 
οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος / η Λυκείου  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (προοπτικές 
εξέλιξης) 

•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Φιλόδοξος / η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη 
του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία BONUS 
•Σύμβαση αορίστου διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια (4h - 5h - 6h - 8h) με δυνατότητα 
επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Για αποστολή βιογραφικών: sales@salein.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0285342.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματεία Διοίκησης 

Aπό ανερχόμενη Ελληνική εταιρία φυτικών  
συμπληρωμάτων διατροφής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
επίπεδο 
•Επιθυμητές οι γνώσεις επιπλέον γλωσσών και  
κυρίως των Γερμανικών 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office) 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής αλληλογραφίας 
•Επιθυμητή η εμπειρία οικονομικής και εμπορικής 
διαχείρισης σε περιβάλλον ERP 
•Επαγγελματισμός και ικανότητα εργασίας με  
αποτελεσματικότητα κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση  
γραμματειακής υποστήριξης 
•Σπουδές γραμματείας διοίκησης ή άλλου συναφούς 
αντικειμένου. 
 
Παρέχεται: Ελκυστικό πακέτο αποδοχών βάσει 
προσόντων και άριστες συνθήκες εργασίας σε υγιή 
εταιρία.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: spiroulina.gr@gmail.com με αναφο-
ρά στον κωδικό ΓΔ.

Executive Secretary

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

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

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

Senior  
Executive Secretary  

- 1 year contract  
(code SES1093)

Our client, a leading services organization, is seeking 
to recruit a Senior Executive Secretary to cover 
maternity leave (one year contract). 

Position’s main accountabilities include: 
•Business support to the office 
•Responsible for all administrative functions 
•Assistance to senior director with his daily agenda 
and schedule 
•Handling frequent senior level internal and external 
contacts with regular exposure to confidential data 
•Support & improvement of office procedures

Candidate requirements: The ideal candidate 
should be communicative with excellent people and 
interpersonal skills. They should have the gravitas 
to represent the company and demonstrate a very 
high level of tact and integrity.

•Excellent communication and interpersonal skills 
•Proven experience as a PA/Executive Secretary for 
at least 3 years, ideally at a senior executive level 
•University Degree  
•Fluency in English, written and spoken. Knowledge 
of 3rd E.U. language would be considered a plus 
•PC literacy, excellent knowledge of MS Office 
products

The company offers an attractive remuneration 
package (salary, and additional benefits) and closed 
contract for one year.
Please send English CV which will be treated in 
strict confidence. E-mail: bhskywalker@hotmail.gr

Γραμματέας
Aπό τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τον 
Ασπρόπυργο.

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσ-
σας, άριστη χρήση Η/Υ (Ms office), κάτοχος μεταφο-
ρικού μέσου, προϋπηρεσία απαραίτητη.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Randstad Hellas, is seeking to employ a Compensation, 
Benefits & Payroll Specialist, on behalf of its client, a 
multinational organization.

Responsibilities 
•Support payroll process in collaboration with 
external partner 
•Monitor sick days, annual leave, bonuses etc 
•Coordinate all compensation & benefits 
responsibilities

Requirements 
•University degree 
•3 years experience in similar role 
•Strong knoweldge in labor matters 
•Fluency in English 
•Excellent communication skills 
•Strong organizational skills 
•Trustworthy 
•Excellent excel skills

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. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter. Website: 
www.randstad.gr

Zητείται για το τμήμα Marketing από εισαγωγική 
εταιρεία με αλυσίδα καταστημάτων και έδρα το 
Κορωπι. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμήματος marketing 
•Γνώσεις E-Commerce 
•Γνώσεις CMS 
• Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο  
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω  
περιοχές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@petcity.gr

Payroll Manager
Job Description 
•Prepares payroll and compensation and benefits for 
the company and its clients. 
•Performs research regarding compensation and 
benefits issues. 
•Prepares the appropriate contracts, reports, etc. 
•Being responsible for the business development 
•Provide training to his/her assistants as well as 
providing payroll updates to other employees 
 
Candidate Profile 
•University / TEI degree 
•8 years of working experience in payroll and 

compensation and benefits 
•Good knowledge of labor law 
•Excellent knowledge of Greek and English 
languages 
•PC literate 
•Detail oriented person 
•Effective communication and organization skills 
 
Company Offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly working environment 
 
Send your cv’s to the following e-mail: 
hrunityfour@gmail.com

Company profile: CMT Prooptiki Ltd, is a management 
consulting firm specialising in health & social care 
consulting, EU project management & consulting and 
social & economic development. CMT Prooptiki Ltd is 
looking for (in its offices in Athens) a:

Consultant

Role description: The Consultant will be a competent 
professional with ability to translate research findings 
into meaningful plans and reports. He has to be 
experienced in health and social policy issues and 
able to deliver high quality outputs.

The Consultant will undertake designing and managing 
projects, including writing proposals, reports, briefings 
and presentations for clients.

Key accountabilities: 
•Writing analytical reports (e.g. business plans, 
feasibility studies, and proposals), briefings and 
client presentations. 
•Evaluating services, policies and projects. 
•Designing and delivering qualitative research 
studies. 
•Data collection through literature review, desk-
based and interview-based research. 
•Analyzing and developing cases and processes. 
•Participating in the design and implementation of 
EU funded projects.

Skills, knowledge and experience 
Essential: 
•A degree in economics or social sciences. 
•A postgraduate degree in fields such as health 
and social care management, health policy, health 
economics, social policy etc. 
•At least two years of work experience in a 
management consulting company, or a university,  
or a policy/research institution, in projects related  
to health or social fields. 
•Excellent written and verbal communication skills  
in Greek and English. 
•Superior knowledge of MS Office applications. 
•Good interpersonal skills and capacity to work 
effectively in a team. 
•Willingness and ability to engage in flexible working 
hours, and deliver results under time constraints. 
•Ability to work flexibly and autonomously with a 
wide range of tasks and stakeholders. 
 
Desirable: 
•Design, management and execution of research 
projects funded by the European Commission or 
international organizations. 
•Knowledge of statistical software, such as SPSS 
or Stata. 
 
Send CV to: info@cmtprooptiki.gr

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

General Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ  με κατεύθυνση στον Τουρισμό / 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο άνω  
των 1000 δωματίων 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών 
•Άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ και πείρα σε ξενοδο-
χειακά προγράμματα 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικό-
τητα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Γνώση καναλιών προώθησης 
 
Καθήκοντα: 
•Γενική εποπτεία και συντονισμός των υπευθύνων 
τμημάτων του ξενοδοχείου για την επίτευξη  
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 
•Προγραμματισμός 
•Οικονομική διαχείριση budgeting (τήρηση  
οικονομικών στόχων) 
•Μηνιαίες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων 
τμημάτων και εργασιακού κόστους 
•Στελέχωση ξενοδοχείου, δημιουργία και εποπτεία 
προγραμμάτων εκπαίδευσης 
•Δημιουργία κανόνων λειτουργίας τμημάτων και 
τήρηση πειθαρχίας και απόδοσης προσωπικού 

Senior Buyer
•Accountable for delivering proper product 
and services research in order to determine 
customers’ needs and expectations. 
•Responsible for the on time purchases 
implementation following the guidelines set by 
the company. 
Accountable for serving the store in the most 
effective way thus satisfying consumer needs 
while assisting internal procedures of the 
department.

Duties 
-Product/Service Research 
•Uses information from site visits, seminars, 
trade shows, Internet, commercial and 
technical publications and other contacts to 
develop and maintain an effective vendor base 
to procure various services, products and 
supplies. 
•Performs research and prepares 
specifications based on customers’ needs 
assessment. 
•Obtains competitive price quotes. 
•Negotiates procurement details with vendors. 
•Provides and coordinates product and service 
trial periods or demonstrations as required. 
 
-Product/Service Evaluation 
•Insures that customers’ expectations and 
requirements are met. 
•Coordinates delivery and installation. 
•Confirms with customer that all products are 
received in condition consistent with original 
request or bid. 
•Keeps in constant contact with appropriate 
personnel to insure satisfactory operations. 
•Monitors changes, modifications and 
technological advances that affect the 
purchasing of goods and services. 
 
-Purchasing/Records Management 
•Reviews, evaluates, and monitors department 
purchase requisitions for proper authorization, 
specifications, and legal compliance. 
•Takes responsibility for procuring appropriate 
items or services. 
•Researches and resolves receiving and 
accounts payable issues. 
•Disburses and maintains files related to 
purchase orders and purchasing. 
•Maintains other department files including 
those pertaining to vendors, bids, quotes, and 
other correspondence. 
 
-Customer Service 
•Assists internal and external customers by 
interpreting company policies, codes and 
regulations pertaining to purchasing. 
•Prepares and presents special reports  

to various groups. 
•Provides training to staff on purchasing 
procedures. 
 
Abilities / Skills 
•Marketing / business/retail degree. 
•English language (Fluent). 
•Computer literate (Excellent Excel and 
PowerPoint). 
•2-4 Years experience preferably in a 
competitive multinational environment. 
•Ambitious, Target oriented and Active Team 
Member. 
•Demonstrated responsibility for planning, 
organizing, directing and controlling the work of 
a business unit. 
•Commercial & marketing thinking. 
•Negotiation skills. 
•Good communication skills and team player.

About Dixons South East Europe: Dixons 
Group, which is one of the leading European 
Groups regarding the sale of electric appliances, 
operates Kotsovolos the No1 electronic and 
electric goods chain in Greece, with more 
than 102 stores and over 2,000 employees. 
The company is specialized in the sale of high 
technology electronic products, computers, 
home appliances, photographic equipment, 
telecommunication products, as well as in the 
provision of after sales support and maintenance 
services.

The Dixons Group operates on a multi-channel 
strategy for the retail sales as well as the trade 
of electrical appliances, with more than 1,300 
stores and online stores in 28 countries, while 
it employs about 40,000 people. Each year, 
more than 100 million customers make their 
purchases online or through Dixons Group 
stores.

Apart from Kotsovolos retail chain and the online 
store www.kotsovolos.gr, Dixons Group is also 
active in the Greek market with the exclusively 
online technology store of Electro World – www.
electroworld.gr. With emphasis on technology, 
modern aesthetic and the social dimension of 
e-shopping, on www.electroworld.gr consumers 
can get information on a huge range of cutting 
edge products and make their purchases at 
very low prices. www.electroworld.gr operates 
24 hours a day and 7 days a week, providing to 
Greek consumers excellent service and offering 
a range of services with the support and the 
guarantee of Dixons Group.

Send your cv’s to the following link:  
[www.kotsovolos-careers.gr]

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:

Database Engineer  
(DTB/ENG 01 2014)

Key Responsibilities: 
•Design, administrate, develop and maintain databases to support data integration, reporting and 
manipulation. 
•Design and develop processes to support data analysis. 
•Analyze, define and document system requirements for data, workflow, logical processes, 
interfaces with other systems, auditing, reporting requirements and production configuration. 
•Write and maintain functional and technical specifications. 
•Create test plans, test data sets and automated testing to ensure all components of the system 
meet specifications. 
•Analyze code for problem resolution and performance optimizations. 
•Monitor the performance of databases and provide fine-tuning. 
•B.Sc. in computer science or software engineering. Post graduate studies in Information 
systems, or Data analysis, will be considered as a strong asset. 
•At least 3 years of proven experience in developing, administrating and maintaining database 
applications. 
•Excellent Knowledge of T-SQL, MS SQL Analysis Services and Reporting Services. Knowledge 
of PL/SQL will be considered as an asset. 
•Knowledge of and desire to further develop skills on Data Warehousing and Business 
Intelligence concepts, including star schemas, ETL processes, dimensional modeling, and 
reporting tools. 
•Programming skills in SAS for data manipulation will be considered as a strong asset. 
•Ability to read, analyze, and interpret general business documentation, and technical 
specifications. 
•Ability to work as part of an application development team; create structured code for integration 
into larger systems, document work for maintenance in a production environment, create task 
lists, timelines and deliverables, work to meet project schedules determined by others. 
•Fluency in English. 
•Ability to self-manage assigned tasks. 
•Flexible and team-spirit personality. 
•Demonstrated ability to work in a challenging team environment. 
•Effective communication and organizational skills. 
•Ability to spend at least 75% of work time sitting and using standard desktop computing 
equipment. 
•Ability to hear and speak clearly enough English to participate in highly interactive, fast paced 
conversations. 
•Ability to work in an open space environment with moderate noise levels and frequent 
interruptions. 
•Fulfilled military obligations.

Skills & Requirements: 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

Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες υπηρεσιών Marketing & Προ-
ώθησης Πωλήσεων, ζητά για λογαριασμό πελατών της, μεγάλων Ελληνικών & Πολυεθνικών Εται-
ρειών:

Προωθήτριες Προϊόντων  
(κωδ. GrS-02.2014)

Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων των εταιρειών σε μεγάλες αίθουσες super market, καταστή-
ματα καλλυντικών (Hondos Center, Sephora) και επιλεγμένα φαρμακεία. Η απασχόληση μπορεί να 
είναι καθημερινή ή part-time (Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο).

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι που θα στελεχώσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες, θα πρέ-
πει να είναι τυπικοί, επαγγελματίες και το σημαντικότερο να έχουν ταλέντο στις πωλήσεις καθώς η 
ενέργεια συνδέεται με πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των ομάδων που θα δημι-
ουργηθούν είναι τα εξής:

•Ελληνική γλώσσα: άριστα ομιλούμενη 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (επιθυμητή αλλά όχι απολύτως απαραίτητη) 
•Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, 
συνέπεια, ακεραιότητα 
•Εμφάνιση: απαραίτητα περιποιημένη και προσεγμένη 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 έτη σε προώθηση εντός των super market ή/και καταστήματα 
καλλυντικών (στις κατηγορίες που έχουν προωθήσει πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται 
καλλυντικά, ιδανικά περιποίηση προσώπου και σώματος και προϊόντα οικιακής χρήσης). Η προϋ-
πηρεσία σε φαρμακεία είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Ηλικία: 22 - 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός συν ασφαλιστική κάλυψη 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης 
•Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό GrS-02.2014 μέσω 
e-mail στο info@melialice.gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα: 211-18.28.239, 693-44.22.897 (10:00-
15:00) για rdv.

Upcom ltd is looking to hire an experienced Database Administrator (UPC140101) on behalf of 
its client. Its client is a leading multinational company with global presence and large and multidi-
mensional portfolio of projects including some of the most established and prestigious companies 
within the Greek landscape.

The role: The successful candidate will be part of the onsite consultants/administrators team 
providing day to day support on the operations of a complex IT environment consisted of many 
different plat-forms and facilitated by a large farm of virtual (mainly) servers using relevant modern 
technologies and tools. Daily tasks include but are not limited to. 

Technical Framework:  
•Participate in planning for changes in the size of databases  
•Provide physical and operating systems database support 
•Monitor and report database performance and database space utilization and identify  
and recommend practical modifications for improved performance 
•Maintain and implement database archive processes and procedures 
•Maintain database backup procedures, to recover from a database outage or corrupted database 
within time frames. 
•Define and maintain physical database definitions  
•Define and maintain standards for naming conventions and security 
•Promote approved database changes into the production environment 
•Maintain the standard database access routines applications development and software 
maintenance personnel use and document any changes to such routines. 
•Participation in the applications functional analysis 
•Assist in problem determination and resolution of database management system issues  
in-cluding escalation to the •Systems Software vendor. 
 
Processes/operational Framework:  
•Apply and comply with Security and risk management processes  
•Apply and comply with Service Management processes 
 
Candidate Profile:  
•Degree from University or Technical Education Institute(AEI, TEI, or certified IEK – A Masters 
degree will be considered a plus)  
•At least 2 years experience on Database administration  
•Experience on managing Oracle DB will be considered a plus  
•Strong Analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
 
The company offers:  
•A dynamic challenging environment resulting continuous learning/education/progression  
•Ability to work with cutting edge technologies/products
To apply for the job, send your detailed and updated resume to this e-mail: cv@upcom.eu, clearly 
mentioning the reference number for the position – UPC140101.



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

ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20146

συνέχεια στη σελ. 8

•Τήρηση νομοθεσίας λειτουργίας ξενοδοχείου και 
προσωπικού 
•Διαχείριση και μεγιστοποίηση των εσόδων  
δωματίων σε συνεργασία με το τμήμα κρατήσεων 
και πωλήσεων (βελτιστοποίηση πληροτήτων) 
•Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντος, in house  
βελτιστοποίηση εσόδων τμημάτων 
•Διατήρηση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους 
Tour Operators 
•Εποπτεία διαχείρισης σχέσεων πελατών  
(customer care) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο:  
cv@kipriotis.gr

 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής ζητά: 

Διευθυντή Ξενοδοχείου 4* 
για εποχιακή / πλήρη απασχόληση

Ο ιδανικός διευθυντής πρέπει να κατέχει τα κάτω-
θι απαραίτητα προσόντα:
•Πολυετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχες ξενοδοχεια-
κές μονάδες 
•Επαγγελματισμός 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες διοικητι-
κές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της ρωσικής και γερμανικής γλώσσας 
αποτελεί πλεονέκτημα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job2@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται νέος 30-35 ετών ως:

Βοηθός Λογιστή

•Με προϋπηρεσία, καλές γνώσεις προγράμματος 
SoftOne και Αγγλικής γλώσσας, για εταιρεία στο 
Κολωνάκι.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
spetsalis@hotmail.com στο fax: 210 4518892  
ή επικοινωνήστε στο τηλ: 210 4182407.

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στον τομέα παρο-
χής υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή
Περιγραφή θέσης: 
•Διεκπεραίωση όλου του φάσματος των λογιστικών 
εργασιών 
•Διαχείριση παραγωγής και αποθηκών 
•Παρακολούθηση υποκαταστημάτων 
•Κατάρτιση ενδιάμεσων & ετήσιων οικονομικών  
καταστάσεων βάσει IFRS 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης 
•Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση των ισχυόντων IFRS και ικανότητα 
παρακολούθησης και ερμηνείας αλλαγών 
•Πολύ καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων 
•Εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους 
•MS office 
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Αγγλικά

Ο Όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλή-
ρη ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, προο-
πτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υπο-
ψήφιοι, οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν για προσωπική 
συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα πιο 
πάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στην ταχυδρομική θυρίδα: 
6135415104 ή στο e-mail: IKarientidou@zmitera.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Εταιρεία αναζητά:

Yποψήφιους 
για την Κάλυψη Θέσης Εργασίας 

στην Οικονομική Διεύθυνση  
της Εταιρίας.

Θέση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Άπταιστα Αγγλικά. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-5 έτη στην Οικονομική 
Διεύθυνση. 
 
Σημείωση: Τα προσόντα πρέπει υποχρεωτικά να 
μπορούν να τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα πιστο-
ποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αναπτυγ-
μένες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητες επίλυ-
σης προβλημάτων, επικέντρωση στο αποτέλεσμα, 
ομαδικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρω προ-
σόντα και ενδιαφέρονται, να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση: 
cv.recruit12@gmail.com. H διαχείριση των βιογρα-
φικών πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια.

Ονομασία θέσης: 
Υπάλληλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και 
Λογιστηρίου με έδρα τη 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 ταξιδιών  
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 e-mail: hr@meligroup.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Σημαντική εταιρεία του ευρύτερου χρηματοοικο-
νομικού τομέα, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικό Υπεύθυνο  
Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών  
Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων  

(ΙΤ400)
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης ή ειδίκευσης  
πληροφορικής (Computer Science, Computer  
Engineering, Information Technology) 
•Γνώσεις αρχών Software Engineering και εμπειρία 
στη διαχείριση και την ολοκλήρωση έργων  
πληροφορικής σε ετερογενή περιβάλλοντα. 
•Εμπειρία συντονισμού και διοίκησης ομάδων έργων 
πληροφορικής. Προγραμματισμός εργασιών,  
καθορισμός προτεραιοτήτων, χρονοδιαγραμμάτων 
και προϋπολογισμών. 
•Εμπειρία ανάπτυξης με τεχνικές αντικειμενοστρα-
φούς σχεδιασμού και προγραμματισμού (OOD/ 
OOP) 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών ΒΔ με Oracle  
και PL/SQL 
•Μεγάλη εμπειρία προγραμματισμού σε Java και 
καλή γνώση Eclipse IDE και Swing 
•Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών n-tier σε  
περιβάλλοντα Java/J2EE και Web Services.  
Καλή γνώση τουλάχιστον ενός Java Application 
server (Tomcat, JBoss, Websphere, κλπ.) 
•10 έτη συνολική εργασιακή εμπειρία σχετική  
με τα παραπάνω αντικείμενα 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο  
των χρηματοοικονομικών εφαρμογών. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Για άνδρες, να μην υπέχουν στρατιωτικές  
υποχρεώσεις. 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική 
•Πολύ καλή γνώση προτύπων, γλωσσών και τεχνι-
κών Web, όπως HTML, HTML5, XML, XSL/XSLT, 
DOM, CSS3, DHTML, Ajax, jQuery, YUI. 

•Εμπειρία σε Jdeveloper, ADF. 
•Εμπειρία σε APEX. 
•Καλή γνώση με εμπειρία προγραμματισμού των 
παρακάτω πακέτων ανοιχτού λογισμικού: Joomla, 
SugarCRM, Redmine, Liferay. 
•Γνώση PHP και άλλων γλωσσών web scripting. 
•Γνώση Microsoft C++, C#, πλατφόρμας, Net, Visual 
Studio. 
•Προηγούμενη εμπειρία στη βιβλιοθήκη amcharts 
ή/και σε άλλες βιβλιοθήκες charting σε Java ή/και 
JavaScript. 
•Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
itteck@skywalker.gr

H εταιρία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανι-
κού Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών 
και Ασφάλειας” – Telecom and Security Engineer. 
•Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και 
έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό 
των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei.  
•Ο μηχανικός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου  
μηχανικών που συμμετέχουν στη υποστήριξη  
λύσεων και υποδομών αλλά και στη δοκιμή και  
την δημιουργία νέων δικτυακών προϊόντων αλλά  
και προϊόντων ασφαλείας που αφορούν  
συνδυαστικές λύσεις υλικού και λογισμικού. 
•Θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και  
εμπειρία στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών  
πρωτοκόλλων αλλά και των γενικότερων τεχνολογι-
ών διαχείρισης και ασφάλειας όπως και στην διεξα-
γωγή λεπτομερών τεστ στην αναπαραγωγή προβλη-
μάτων στα δίκτυα των πελατών στο εργαστήριο.  
•Θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και  
καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών,  
και τις φάσεις εγκατάστασης και υλοποίησης  
του τηλεπικοινωνιακού έργου.  
•Ως μηχανικός υλοποίησης θα είναι υπεύθυνος επί-
σης για την ανάπτυξη τεχνικών ειδικοτήτων όπως 
και της γνωσιακής διαχείρισης του χρόνου του και θα 
προετοιμάζει τα αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα τεκ-
μηρίωσης του έργου (HLD/LLD, RFPs/RFIs). 
 
Απαραίτητα προσόντα / Πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε Computer Science / IT/ μηχανικών  
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα  
τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια στον τομέα  
της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper  
(προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@kestrel-is.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Ad title: Seeking talented software developers – 
Athens 
Job Title: Multiple positions available Software 
engineers

Company Profile: Global Freight Solutions is 
expanding into the Greek market and is looking to 
hire multiple developers. The company is a leading 
parcel and carrier management company responsible 
for more than 6 million parcels last year. GFS has 
developed ground breaking software that monitors 
parcels as they move throughout the distribution 
network and prioritizes any issues detected. The 
applicants will be developing this software further.

Applicants 
•The successful applicants will be responsible for 
design, development, unit testing and delivery of 
Silverlight .NET based application. 
•The applicants will be required to perform both 
front and back end development with demonstrable 
strong analytical and problem solving skills. 
•Experience working with logistics and/or interfacing 
into carrier systems will be seen as a major 
advantage 
 
Position Requirements 
•Fluency in English is essential 
•A passion for new technologies 
•Ability to solve problems 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•At least 2 years previous experience 
 
Desired skills (Considered a plus) 
•Silverlight / WPF 
•C Sharp .NET 
•WCF 
•Firebird 
•Experience working with logistics or interfacing into 
carrier systems

Contact
Please email your CV to this e-mail:  
robert.fletcher@justshoutgfs.com with an indication 
of your salary expectations and availability.

Senior  
PHP Developer (m/f)

Westwing is a high-growth e-commerce business: 
Backed by well-known investors with over USD 100 
mn. in funding and growing rapidly, we are one of 
the leading Home & Living verticals in Europe on 
a mission to provide our millions of members with 
stylish furniture and homewares from well-known 
brands they love.

To pursue our ambitious expansion strategy, we 
are looking for a Senior PHP Developer (m/f). As 
a senior developer, you will design and develop 
complex web applications and modules for our 
ecommerce platform. Furthermore you will optimize 
our platform for scalability during peak traffic hours. 
Adhering to agile SW-development methodologies 
you will also ensure code quality and enforce best 
practices by communicating and sharing them to 
team members.

Keywords: 
•PHP 5 OOP, Zend Framework, Yii framework, MVC 
•HTML5, CSS, Sass, jQuery, ExtJS, Ajax 
•PHPUnit, PHP CodeSniffer, phpDoc, PHP Depend, 
PHPMD, Selenium 
•REST, JSON, SOAP 
•Debian, Apache, Nginx, MySQL, Memcache, Solr 
•Git, SVN 
 
Profile: 
•You are familiar with most of the keywords 
described above 
•You successfully finished your academic studies  
in the field of computer sciences or similar 
•You have several years of experience in 
development with PHP5 OOP (Zend Framework 
experience is a plus, Yii,  
•Symfony, CakePHP and CodeIgniter are also 
valued) 
•You are experienced with MySQL 
•You are proactive, goal-oriented, reliable and a 
have a self-structured way of working 
•You are fluent in English  
We offer: 
•Full relocation support (Work permit, relocation 
bonus, Free German classes etc.) 
•Everyday use of modern development tools/
frameworks 
•Attractive international working environment in a 
dynamically growing E-Commerce sector involving 
steep training curves and flat command structure
Please forward in absolute confidence, a full 
curriculum vitae and covering letter to this e-mail: 
jobs@westwing.de. Location: Munich.

Σημαντική εταιρεία του ευρύτερου χρηματοοικονομι-
κού τομέα, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Προγραμματιστή  
Εφαρμογών Διαδικτύου 

(ΙΤ300)

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης ή ειδίκευσης πληροφο-
ρικής (Computer Science, Computer Engineering, 
Information Technology) 
•Γνώσεις αρχών Software Engineering και  
τεχνολογιών και εμπειρία ανάπτυξης με τεχνικές 
αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού και  
προγραμματισμού (OOD/ OOP) 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη σχημάτων (schemas) ΒΔ 
Oracle και MySQL και καλή γνώση SQL 
•Πολύ καλή γνώση και εργασιακή εμπειρία  
προγραμματισμού στη γλώσσα Java. 
•Πολύ καλή γνώση προτύπων, γλωσσών  
και τεχνικών Web: HTML/HTML5, XML, XSL/XSLT, 
DOM, CSS3, DHTML, Ajax. 
•Πολύ καλή γνώση JavaScript και εργασιακή  
εμπειρία χρήσης γνωστών βιβλιοθηκών JavaScript 
(ενδεικτικά, JQuery, YUI, κλπ.). 
•Εμπειρία κατασκευής ιστοσελίδων με HTML/CSS. 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Web 
Services (WSDL / SOAP και JSON/REST). 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Για άνδρες, να μην υπέχουν στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική 
•Εμπειρία διαχείρισης και προγραμματισμού  
στο λογισμικό Liferay portal. 
•Εμπειρία σε Spring/Hibernate και σχετικές τεχνικές. 
•Γνώση της γλώσσας C# σε αντίστοιχα  
περιβάλλοντα IDE (π.χ. Visual Studio). 
•Καλή γνώση με εμπειρία προγραμματισμού των 
παρακάτω πακέτων ανοιχτού λογισμικού: Joomla, 
SugarCRM. 
•Γνώσεις σε σύγχρονες τεχνικές Web με χρήση 
JavaScript (responsive/adaptive theming, parallax, 
κλπ.) 
•Γνώση PHP και άλλων γλωσσών web scripting 
(Velocity, FTL, κλπ.). 
•Προηγούμενη εμπειρία σε βιβλιοθήκες charting  
σε Java ή/και JavaScript. 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο  
των χρηματοοικονομικών εφαρμογών. 
•Γνώσεις / εμπειρία ανάπτυξης σε ABAP/SAP. 
•Βασικές ικανότητες χειρισμού πακέτων γραφικών 
(Photoshop, CorelDraw κλπ.). 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
program@skywalker.gr

Experienced Actuarial Professional
Job purpose: As a member of the Actuarial 
team, you will make a significant technical 
contribution to Actuarial client engagements 
and internal projects. You will actively establish 
internal and external relationships and identify 
and escalate potential business opportunities 
for EY within existing engagements. With a clear 
focus on anticipating and identifying risks, you 
will escalate issues as appropriate. You will also 
confirm that the work we deliver is of high quality 
and is reviewed by the next-level reviewer.

Your responsibilities: 
•Participate in actuarial engagements 
•Develop and maintain productive working 
relationships with client personnel 
•Build strong internal relationships within EY 
Advisory Services and with other services 
across the organization 
uEnsure that clients’ requests are acted upon 
efficiently and on a timely basis and that the 
engagement team meets the client expectations 
•Prepare and review reports that will be 
delivered to clients and other parties 
•Work effectively as a team member, sharing 
responsibility, providing support, maintaining 

communication and update other senior  
team members on progress 
•Share knowledge with others 
 
Technical skills requirements 
•Minimum of three (3) years relevant working 
experience (Life, Non-Life, Pension) 
•University degree in Actuarial Science, 
Mathematics, Statistics and/or other related field 
•Postgraduate studies in Actuarial Science will 
be considered an asset 
•Well progressed with Actuarial Qualification 
exams will be considered an asset 
•Actuarial Modeling tool skills will be also 
considered an asset 
•Solvency II knowledge will be considered an 
asset 
•Advanced business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•IT literacy 
•Developed analytical and problem solving skills 
•Broad consulting and project management 
skills 
 
Send your cv’s to the following link:  
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

Η PfB, πρωτοπόρος και δυναμική εταιρεία αξιολόγησης και επιλογής Στελεχών, αναζητά για λογα-
ριασμό μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρίας στην Αθήνα,

Διακανονιστή Ζημιών – Κλάδος Αυτοκινήτου  
(DZA01/14)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διακανονισμός ζημιών αυτοκινήτου  
σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων,  
των κανονισμών ζημιών, τη στρατηγική  
και τη φιλοσοφία της εταιρείας 
•Παρακολούθηση φακέλων ζημιών και προε-
τοιμασία δικαιολογητικών αποζημιώσεων 
Επικοινωνία με πραγματογνώμονες,  
πράκτορες, πελάτες και τρίτους 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία περίπου 8-10 έτη σε παρόμοια θέση 
στον ασφαλιστικό κλάδο, εκ των οποίων του-
λάχιστον 5 έτη στον κλάδο του αυτοκινήτου 
•Εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου χαρτοφυ-
λακίου 
•Γνώση του κλάδου των συνεργείων 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή 
σχετική πιστοποίηση στον ασφαλιστικό κλάδο 
•Πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού  

υπολογιστών (MS Office) 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες 
 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό 
πνεύμα

Η εταιρία παρέχει άριστο περιβάλλον ερ-
γασίας, ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης.

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογρα-
φικό σας με τον κωδικό DZA01/14 μέσω του 
link: [http://pfb.applymycv.gr/form.asp]. Για όλα 
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Follow us to Linkedin, Twitter, Facebook, 
so as to be immediately informed about our 
latest news and ads!

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

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

Main Responsibility Area: You will be working 
as Software Developer or Software Tester in 
Nokia Solutions and Networks Telecom products 
addressing the world market.

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

You will work in an agile development environment 
following the scrum methodologies and be 
involved in all development phases: Analysis, 
Design, SW implementation (coding), Testing and 
Maintenance.

Position Requirements 
Suitable applicants should possess 
following set of qualifications and 
competencies: 
•University degree in Computer Science  
/ Telecom Engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience  
(2-4 years) on IP protocols, interfaces, 
standards and techniques, with a substantial 
practical contribution to software engineering 
production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java 
programming and software design (preferably 
in Unix/Linux platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/
Linux and scripting languages (e.g. Bash, 
Python, Perl). 
•Good and transparent communication with 
strong organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and 
quick learning ability. 
•Innovative spirit. 
 
Moreover all successful candidates should 
be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations  
(applicable for male candidates). 
 
You are kindly requested to apply only 
through our internet site www.nsn.com  
(Job seekers - Job search).

Η εταιρεία UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER που δραστηριοποιείται πολλά χρόνια 
στον χώρο του Engineering Recruiting και η όποια τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με κορυ-
φαία νοσοκομεία στη Γερμανία, επιθυμεί να προσλάβει για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία 
Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές με ειδικότητα Χειρουργείου.

Νοσηλεύτριες -τριες 
για Γερμανία

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατων  
Erp Consultant 

(Κωδ. Θέσης: SUP06)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χα-
ρακτηριστικά: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 
ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμα-
νική γλώσσα 
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής- 
νοσηλεύτρια (απαραίτητη) 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας  
για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή 
αναπνοή με μηχάνημα τομέας αρμοδιοτήτων 
•Νοσηλευτική χειρουργείου 
•Εντατική παρακολούθηση και περίθαλψη 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής νομοθεσίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμ-
φωνα με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής 

γλώσσας στην Αθήνα για το επίπεδο Β2
Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 
ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε 
να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και 
πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: sa@neumueller.org.

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, η εταιρία θα σας στηρίξει κατά την 
διάρκεια της αναγνώρισης του Ελληνικού πτυ-
χίου στις Γερμανικές αρχές, όπως επίσης για 
την αρχή του ξεκινήματος στην επαγγελματική 
σας σταδιοδρομία θα σας παρέχει διαμονή. Πα-
ρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλι-
κή γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες και 
διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 0049 
911 5806690. 

Στοιχεία εταιρείας: NEUMÜLLER Unterneh-
mensgruppe Neumeyerstraße 46, D-90411 
Nürnberg. Tel.: +49 911 / 580 669-0. Fax: +49 
911 / 580 669-5, website: www.neumueller.org

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει 
να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Πολύ καλή γνώση εμπορολογιστικών  
μηχανογραφικών εφαρμογών 
•Εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων  
και παραμετροποίηση ERP συστημάτων 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης αναγνωρισμένης 
σχολής 
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στη χρήση του προφορικού και  
γραπτού λόγου 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες  
& συνεργάτες 
 
Θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν γνώσεις στα 
παρακάτω αντικείμενα: 
•Διαχείριση Microsoft SQL Server 
•Λογιστικές συμφωνίες εμπορικού κυκλώματος, 
Γ. λογιστικής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
 
Εργασίες: 
•Επικοινωνία με πελάτες για επίλυση  
ερωτήσεων μέσω τηλεφώνου ή μέσω  

απομακρυσμένης σύνδεσης 
•Εγκατάσταση & εκπαίδευση εμπορικών  
& λογιστικών εφαρμογών 
•Καταγραφή απαιτήσεων πελατών 
•Εκπαίδευση πελατών στις εμπορικές  
εφαρμογές Status 
•Πνεύμα συνεργασίας και όρεξη για εκμάθηση 
•Εξαιρετικό καταμερισμό χρόνου και παράδοση 
μέσα στα όρια του έργου (deadlines).

Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνερ-
γασία και δυναμική προσωπικότητα. Η προσαρ-
μογή στην δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή ερ-
γασίας στην MainSys είναι πάντα ομαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παρα- 
πάνω προϋποθέσεις, παρακαλούνται να απο-
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό SUP06 στο subject 
μέσω e-mail: jobs@mainsys.gr ή μέσω fax 
στο 210 2325334. Διεύθυνση: MainSys Αϊδινί-
ου 18, 13 451 Καματερό, Αθήνα. Τηλ.: (210) 
2325 330 – 3. Fax: (210) 2325 334, website:  
www.mainsys.gr 

Η BIOAXIS Healthcare Hellas, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004 και είναι η μεγαλύτερη 
εταιρία κατ’οίκον υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης ασθενών η οποία αποτελεί μία από τις ταχύτε-
ρα αναπτυσσόμενες εταιρίες υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη. Αναζητά:

Marketing Manager  
για τα γραφεία στο Μαρούσι 
Κωδ. Αγγελίας: GRM14/01

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο 
•Μεταπτυχιακό στο Marketing 
•Προυπηρεσία 7 έτη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

•Άριστη γνώση Ms Office 
•Ηλικία 30 έως 40 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
hr.gr@bioaxis.eu αναγράφοντας τον κωδικό 
της αγγελίας.

Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων από την τηλεόραση ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει:

3 Υπαλλήλους Γραφείου 
για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Οι υποψήφιοι πρέπει να δι-
αθέτουν: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Ευγένεια και άνεση στην  
τηλεφωνική επικοινωνία 
•Άνεση χειρισμού Η/Υ 
•Η ικανότητα πωλήσεων θα 

θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός & bonus 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

•Συνεχής Εκπαίδευση  
•Εύκολη πρόσβαση –  
σταθμός Ησαπ 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
r.panousaki@telemarketing.gr
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Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παραγωγής δια-
δικτυακού λογισμικού με κύριο προσανατολισμό την 
παραγωγή τουριστικού λογισμικού (on line κρατήσεις 
κλπ), με σημαντικό αριθμό έργων πληροφορικής 
προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια δραστη-
ριοτήτων, αναζητεί:

Υπεύθυνους Υλοποίησης  
Έργων Πληροφορικής  
(ΙΤ Project Managers)

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Διαχείριση έργου ανάπτυξης διαδικτυακού  
λογισμικού καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής  
του (software development life – cycle). 
•Οργάνωση & διοίκηση των ομάδων ανάπτυξης 
λογισμικού. 
•Εκπόνηση πλάνων εργασίας & εκθέσεων  
υλοποίησης του έργου. 
•Επικοινωνία με τους πελάτες – πιλότους  
των έργων. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε διαχείριση  
έργων ανάπτυξης λογισμικού. 
•Πολύ καλή γνώση & εμπειρία στην ανάλυση  
και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων. 
•Καλή γνώση βάσεων δεδομένων. 
•Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία σε υλοποίηση e-business έργων. 
•Γνώση του τουριστικού τομέα. 
•Καλή γνώση εργαλείων υλοποίησης εφαρμογών 
διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν έργα στα 
οποία έχουν συμμετάσχει περιγράφοντας αναλυτικά 
τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλο-
γα με προσόντα και εμπειρία.
 
Πληροφορίες: 
•Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου. 
•Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία: 
•e-mail: info@weblogic.gr 
•Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25510 89574,  
210 9017169

Η SIGMA SOLUTIONS (www.sigmasolutions.gr) 
εταιρία παραγωγής και μεταπώλησης ολοκληρωμέ-
νων λύσεων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Software  
Developers C# - JΑVA - PHP

Αντικείμενο εργασίας: Πλήρης απασχόληση στο τμή-
μα ανάπτυξης και προγραμματισμού της εταιρίας με 
αντικείμενο : τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και 
ποιοτικό έλεγχο .NET, JAVA & PHP εφαρμογών.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ /TEI στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση C# - JAVA – PHP 
•Άριστη γνώση SQL (SQL Server, MySQL, SQLite) 
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών C# ή JΑVA ή PHP 
•Εμπειρία σε ASP.NET 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services,  
XML ή SOAP 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτι-
κό δείγμα δουλειάς τους (portfolio) στο e-mail: 
info@sigmasolutions.gr με κωδικό: DevThess2014.

Akereon is a dynamic company, located in Athens, 
offering business and information technology 
consulting services. Akereon consultants have long 
term experience in managing business and IT projects 
for large or medium sized IT infrastructure base, 
assisting companies to leverage technology for the 
advantage of business. For more visit our website: 
www.akereon.com.

Technical Support  
Engineer

Job Description: The position covers customer 
support needs, primarily onsite next to the users and 
via phone and remote support, for Windows/Linux 
systems and applications.

Role Responsibilities: 

•Interact with end-users, addressing and tracking 
issues, providing the first line of support. 
•Installation, administration, troubleshooting of 
computer and network hardware and software 
systems. 
 
Qualifications: 
•At least 5 years of related experience 
•Practical experience in systems administration, 
Windows and Linux systems. 
•Hands on, results driven, can-do attitude 
•Excellent communication skills 
•Fluent in spoken and written English and Greek 
•University, TEI, IEK or similar computer/engineering 
degree. 
•IT certifications such as Microsoft, Cisco or relevant 
will be considered an asset.

If you are interested in this opportunity please email a 
cover letter and your CV to this e-mail: jobs@akereon.
com, including the position title in the subject line.

The role: We’re looking for an IT passionate software 
developer to join our office in Greece. Based in Athens / 
Marousi you’ll be part of a team of software professionals 
responsible for developing and implementing leading 
talent management and human resource management 
software for blue-chip companies worldwide. Reporting 
to the Project Manager you will develop new features 
and extensions to our suit of products, propose and 
deliver enhancements, ensure client requirements are 
effectively understood and translated, provide 3rd line 
technical support to the live platform, ensure that there 
is a strong release to live process and develop new 
solutions. Our solutions are based around our Microsoft 
web-native technologies (VB6, ASP, C#, XML and 
XSLT); you will be continuously using a mix of different 
technologies that will also include HTML, JavaScript 
and T-SQL. The successful candidate must have 
demonstrable exposure to a DBMS (MSSQL Server) 
and at least 2 years of technical experience in some or 
all of the technologies listed above.
The person:  
A successful candidate would bring with them the 
following: 
 
Experience – Required (Minimum 2 years): 
•Hands on database experience MSSQL , T-SQL 
•Experience on building/testing/analysing ASP.NET/
ASP.NET MVC web applications 
•Creating Web Services/ WCF /SOAP  
 
Skills – Required: 
•1st or a 2nd (Upper) class degree in Computer 
Science, Maths, Science or Engineering      
•Strong verbal and written communication skills 
•Fluency in both English and Greek 
 
Skills that will be consider as an asset:  
•Experience in JavaScript, HTML, CSS 
•Unit Testing 
•Experience developing applications in at least  one 
of the following Android/iOS/Windows Phone 
 
Qualities: 
•Numerate and IT enthusiast 
•Strong team player 
•Self-starter 
•Attention to detail 
•Strong problem solving 
•Highly organised and motivated

All applications will be treated in strict confidence.  
If you are interested in the above position,  
please send your cv in english by email at:  
info.gr@talentia-software.comquoting job code: 
(DEV300).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος αντι-
πρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova. Επιθυμεί 
να προσλάβει:

Telesales Supervisor
Ρόλος 
•Διαχείριση ομάδας τηλεφωνικών πωλήσεων (moni-
toring, coaching, reporting, performance evaluation) 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων σε νέους πελάτες 
καθώς και σε διατήρηση κι ανανέωση υπάρχοντος 
πελατολογίου του ομίλου Forthnet – Nova 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διοίκησης ομάδας 
τηλεφωνικών πωλήσεων τουλάχιστον 3 χρόνια σε 
τηλεφωνικό κέντρο 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό και οργανωτικό χαρακτήρα με ικανότητα 
άμεσης αφομοίωσης αλλαγών 
 
Η Εταιρία προσφέρει 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές 
εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών 
•E-mail: hr@link2u.gr 

•Fax: 211 1062801 
•www.facebook.com/pages/LINK2U/243117042413932  
•twitter.com/link2ugr 
•www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkIn
fo=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Αν είσαι 18 - 55 ετών, κύριος ή κυρία και ψάχνεις για 
4ωρη απογευματινή εσωτερική θέση γραφείου, σου 
προσφέρουμε άμεση πρόσληψη.

Αντικείμενο: η προώθηση των 2 κορυφαίων παρο-
χών σταθερής τηλεφωνίας. 
 
Προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Πολύ κέφι και όρεξη για δουλειά 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Συνέπεια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Μερική απασχόληση 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Υψηλά bonus

Άμεσα διαθέσιμος -η για συνέντευξη. Εύκολη πρό-
σβαση από μέτρο και στάση λεωφορείου. Βιογραφι-
κά στο e-mail: saleinhq@gmail.com. Τηλέφωνο: 213 
0285341.

Η QlikView Hellas, αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύ-
προ του λογισμικού QlikView – ηγετικό προϊόν στον 
χώρο του Business Intelligence (BI) παγκοσμίως, ξε-
κίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα τον Οκτώ-
βριο του 2010.

Η QlikView Hellas, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικών συστημάτων και τεχνολογίας 
της Ελλάδος για την υλοποίηση και υποστήριξη του 
QlikView και έχει πάνω από 300 εταιρείες στο χαρτο-
φυλάκιό της.Η QlikView Hellas αναζητά:

Σύμβουλο Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
με σύμβαση 11 μηνών 

(part time: ώρες 10.00-15.00)

Σκοπός: Ενημέρωση υποψηφίων πελατών για τα 
οφέλη της πλατφόρμας QlikView 
 
Καθήκοντα θέσης: 
•Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού παρου-
σίασης σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•3+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων (εμπειρία σε κλάδο πληροφορικής  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου 
και οργάνωσης της εργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες 
 
Εμείς προσφέρουμε:  
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό + bonus απόδοσης 
•Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marketing@qlikviewhellas.com

H ACTION LINE ζητά:
Εκπροσώπους  

Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Κωδ. θέσης: ACT-TLS-1811)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows  
MS-Office.  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία 
 
Παρέχονται 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας σε μηνιαία βάση 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρό-
γραμμα. 
•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 www.mycompany.com.
gr, αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του SMS 

Marketing, Internet Projects & Finance Consulting, 
στα πλαίσια ανάπτυξης της στο εξωτερικό, ζητά να 
προσλάβει:

Key Account Manager 
 for Spain Region

Υποστήριξη, διαχείριση και τηλεφωνικές πωλή-
σεις B2B σε πελατολόγιο Ισπανίας. Έδρα εταιρίας 
& υποψηφίου: Θεσσαλονίκη - κέντρο.

Αρμοδιότητες Υποψήφιου 
•Τηλεφωνική επικοινωνία με πελατολόγιο  
από Ισπανία 
•Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη και τηλεφωνική 
διαχείριση πελατών Ισπανίας 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων και νέων 
πελατών Ισπανίας 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε κατηγορίες  
πελατολογίου Ισπανία 
•Προώθηση / πώληση προϊόντων & υπηρεσιών sms 
marketing – bulk sms σε Ισπανούς πελάτες 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) 
στην χώρα της Ισπανίας 
•Εντοπισμός αναγκών & τηλεφωνική διαπραγμάτευση 
με πελάτη με σκοπό την πώληση 
 
Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου 
•Άριστη / πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη 
•Εμπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις 
(όχι telemarketing) 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ / ΑΕΙ θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής 
γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες 
 
Προσφέρονται 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις συνεργασίας 
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επι-
κοινωνία: My Company, τηλ. 2310 231 557, e-mail:  
cv@mycompany.com.gr

Call Center Team Leader
Η θέση αναφέρεται στον Inbound Call Center 
Manager και ο κάτοχος της θέσης θα έχει στην ευ-
θύνη του τον συντονισμό ομάδας εκπροσώπων τη-
λεφωνικής πώλησης εξερχόμενων για προώθηση 2 
κορυφαίων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας.
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 – Κολέγιο 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice, 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  
επικοινωνίας 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 με  
σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλό μισθό 
•Ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kpanani@salein.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια

Επικοινωνία, διάθεση για εξυπηρέτηση, καλή εμφά-
νιση, χαμόγελο, άποψη για τη μόδα, ενέργεια, δυνα-
μικός χαρακτήρας, έως 30 χρονών είναι τα στοιχεία 

που απαιτούνται για να ενταχθείς στο δυναμικό των 
καταστημάτων μας.

Αντίστοιχα προσφέρουμε: Ευχάριστο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης. Αποδο-
χές αναλόγων προσόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία και αναφέροντας την θέσης εργασίας που επιθυ-
μούν στο e-mail: info@bodytalk.com ή στο fax: 210 
3400180.

Πωλητές – Πωλήτριες
Για τα καταστήματα Βορείων και Νοτίων Προα-
στίων. 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός 
 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω  
περιοχές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
jobs@petcity.gr

H ACTION LINE ζητά για καταστήματα επώνυμης 
ανδρικής ένδυσης:

Πωλητές / Πωλήτριες 
σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

(Κωδ. Θέσης: ACT_LUX_0114)
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη  
εμφάνιση 
•Απαραίτητη εμπειρία 3-5 έτη στην επώνυμη  
ανδρική ένδυση 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερές αποδοχές & ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με βάση,  
τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των συνεργατών 
•Συνεχή εξέλιξη σ’ ένα χώρο ραγδαίας ανάπτυξης

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H PREPAC AEBE με έδρα την Μαγούλα Αττικής 
ζητεί να συνεργαστεί με:

Πωλητές με τόπο διαμονής σε όλες τις περιφέρειας 
της χώρας για την προώθηση υλικών και μηχανημά-
των συσκευασίας στους κάτωθι κλάδους:

•Μαζική εστίαση (Horeca) 
•Βιοτεχνία / Βιομηχανία τροφίμων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Τ.Π.Υ. (ή δυνατότητα έκδοσής του εντός 3 μηνών 
από έναρξη συνεργασίας) 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail: 
•Με τόπο διαμονής τον νομό Αττικής: 
katerinaneou@prepac.gr 
•Με τόπο διαμονής υπόλοιπες περιοχές Ελλάδος: 
info@prepac.gr

 Υπεύθυνος Πωλήσεων 
 με έδρα την Αθήνα

Αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής ανα-
ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας  
των πωλήσεων, επεξεργασία στοιχείων πωλήσεων 
και sales reporting 
•Εντοπισμός ενεργειών προς υλοποίηση ως αποτέ-
λεσμα των καθημερινών επισκέψεων σε σημεία πω-
λήσεων και follow-up για την ορθή εφαρμογή αυτών 
•Υποστήριξη των πωλήσεων μέσω προετοιμασίας 
και παρουσίας σε εκθέσεις και συντονισμού του προ-
σωπικού των εκθέσεων 
•Προετοιμασία, σύνταξη & follow-up προσφορών 
προς εν δυνάμει ή υφιστάμενους πελάτες 
•Καθορισμός και έλεγχος τήρησης των ορίων παραγ-

γελίας και πλαφόν πιστώσεων 
•Αξιολόγηση υφιστάμενων πελατών βάσει  
συγκεκριμένων κριτηρίων 
•Άμεση συνεργασία με τον Υπεύθυνο Marketing  
και τον Εμπορικό Διευθυντή για την αμφίδρομη  
επικοινωνία και τον κατάλληλο συντονισμό  
των ενεργειών εντός του πλαισίου της εμπορικής 
πολιτικής και πολιτικής marketing της εταιρίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές  
αντικείμενο 
•Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πωλήσεις 
καταναλωτικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα  
με ευχέρεια λόγου και άνεση στην προφορική  
και γραπτή επικοινωνία 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και  
συνεργασιμότητας 
 
Προσφέρονται μισθός και bonus επίτευξης στόχων, 
δυνατότητες εξέλιξης σε δυναμική και αναπτυσσόμε-
νη εταιρία.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: spiroulina.gr@gmail.com με αναφο-
ρά στον κωδικό ΥΠ.

Μεγάλη βιομηχανία του κλάδου της συσκευασίας, που 
ανήκει σε ευρωπαϊκό όμιλο επιθυμεί να προσλάβει:

Export Μanager

Κύριες αρμοδιότητες 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη 
αυτού στην Γαλλία 
•Παροχή υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης σε όλους 
τους πελάτες και άριστης after sales υποστήριξης τους 
•Επικοινωνία με πελάτες και αντιπροσώπους 
•Ενδοεταιρικός συντονισμός 
•Διαχείριση παραπόνων

Προφίλ υποψήφιου 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ με θετική κατεύθυνση  
(μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Άριστη γνώση γαλλικής και αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα 
εργασίας υπό πίεση 
 
Επιθυμητές γνώσεις 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας 
•Εμπειρία στην χρήση ERP / CRM 
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Σύγχρονο δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών συνδεδεμένο  
και με επίτευξη στόχων 
•Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

Όσοι ενδιαφέρονται για την παραπάνω δραστηριότη-
τα / θέση και διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά, 
μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυν-
ση: expmanager@skywalker.gr το βιογραφικό τους 
σημείωμα. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Ταμβάκης 
Θεόδωρος. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί από-
λυτη εχεμύθεια.

Η Hygiene Service, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία 
στο χώρο των Υπηρεσιών Υγιεινής και η μοναδική 
που διαθέτει Δίκτυο 40 καταστημάτων σε όλη την 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, Πιστοποίηση κατά 
ISO 9001:2008 και Απολυμαντικά προϊόντα εγκεκρι-
μένα από τον ΕΟΦ, αναζητά:

Area Manager
Περιγραφή Θέσης 
•Έλεγχος καταστημάτων franchise 
•Συντονισμός και διοίκηση του υποκαταστήματος 
Αθηνών 
•Επίτευξη των εμπορικών στόχων του υποκαταστή-
ματος 
•Διαχείριση προσωπικού 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και έρευνα αγοράς 
•Διαχείριση των μεγάλων λογαριασμών της εταιρίας 
στην Αθήνα 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια στη Νότια Ελλάδα

Προφίλ Υποψηφίου 
•Τουλάχιστον (5) πέντε έτη εργασιακής εμπειρίας σε 
οργανωμένο τμήμα πωλήσεων, εκ των οποίων δύο 
(2) έτη σε θέση ευθύνης ως προϊστάμενος πωλήσε-
ων, key account manager ή area manager 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία πωλήσεων στο κανάλι του 
B2B ή/ και του Horeca 
•Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης με ειδίκευση στη 
διοίκηση επιχειρήσεων θεωρείται επιθυμητό προσόν 
•Επιθυμητή η καλή γνώση καναλιών πωλήσεων 
όπως κεντρικές συμφωνίες 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων με προσή-

λωση στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό notebook

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: info@hygiene-service.gr ή μέσω fax στον 
αριθμό 2310 755648. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Η Εταιρεία μας: Η QlikView Hellas, αντιπρόσωπος 
σε Ελλάδα και Κύπρο του λογισμικού QlikView – ηγε-
τικό προϊόν στον χώρο του Business Intelligence (BI) 
παγκοσμίως, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελ-
λάδα τον Οκτώβριο του 2010.

Η QlikView Hellas, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικών συστημάτων και τεχνολογίας 
της Ελλάδος για την υλοποίηση και υποστήριξη του 
QlikView και έχει πάνω από 300 εταιρείες στο χαρτο-
φυλάκιό της.Η QlikView Hellas αναζητά:

Named 
 Account Manager

Σκοπός: Η επιτυχή εκτέλεση του sales plan με 
σκοπό την αύξηση εσόδων και τη δημιουργία νέου 
πελατολογίου 
 
Καθήκοντα θέσης: 
•Επίτευξη ή/και υπερκάλυψη του στόχου πωλήσεων 
•Δημιουργία και διατήρηση μιας παραγωγικής λίστας 
ευκαιριών πώλησης  
•Διαχείριση του κύκλου πωλήσεων με σκοπό  
την αύξηση εσόδων στον τομέα ευθύνης σας 
•Εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανεύρεση  
υποψηφίων πελατών από την υπάρχουσα βάση 
δεδομένων μας ή σε συνεργασία με το δίκτυο  
πωλήσεών μας 
•Ενημέρωση των πελατών & των υποψήφιων πελα-
τών για το προϊόν μας και τις λύσεις που προσφέρει. 
•Υποστήριξη των συνεργατών όπου χρειάζεται για 
την αύξηση των πωλήσεών τους 
•Παρουσία σε εκδηλώσεις marketing, workshops και 
σεμινάρια.

Προφίλ υποψηφίου: 
•10+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε άμεση  
πώληση software solutions ή υπηρεσιών με εμπειρία 
πωλήσεων σε senior decision makers 
•5+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας με συνεργάτες 
•Επιτυχημένη προϊστορία επίτευξης στόχων 
•Εκτιμητή η γνώση κάθετων αγορών η τομέων σε 
Ελλάδα ή Κύπρο   
•Εμπειρία στην ολοκλήρωση πολύπλοκων πωλήσε-
ων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πώλησης 
με πιθανή συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεών μας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη  
των στόχων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν  
το βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: marketing@qlikviewhellas.com

Η εταιρία ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΓΚΡΟΥΠ με έδρα την Αθήνα 
ζητά:

Πωλητή - Τεχνικό  
Εγκαταστάσεων 

Συναγερμών - Καμερών -  
Πυρανίχνευσης 

•Με εμπειρία σε μεγάλα έργα για εσωτερικές και 
εξωτερικές πωλήσεις καθώς και εγκαταστάσεις. 
 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων 
και εγκαταστάσεων και κάτοχος άδειας security. 
 
•Άμεση πρόσληψη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@scorpios-security.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8070427.  
Website: www.scorpios-security.gr

Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη σε 
προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης ανα-
ζητά συνεργάτες:

Πωλήτριες /  
Πωλητές

Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας πε-
ριηγήσεων/τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνα με ηλεκτρικά τρίκυκλα.

•Μερική απασχόληση - πρακτική σε πώληση τουρι-
στικών υπηρεσιών 
•Μισθός: Προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας όπως Ρώσικα, Γαλλικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Κινέζικα.

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

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο 
των καλλυντικών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποι-
οτικά brands. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για 
να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα την 
Αττική:

Εξωτερικός Πωλητής 
(κωδ. ΚL-14)

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντιπρο-
σωπεύει η εταιρία στην περιοχή ευθύνης (Αττική-Πε-
λοπόννησο-Στερεά Ελλάδα).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε πωλήσεις, διοίκηση  
επιχειρήσεων ή τομέα υγείας 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων 
καλλυντικών και τη διαχείρηση καταστημάτων  
του κλάδου (εξειδικευμένα καταστήματα  
καλλυντικών, φαρμακεία, καταστήματα προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης, κλπ) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και ικανότητα  
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων  
και αξιοποίησης στατιστικής πληροφόρησης 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης και ευε-
λιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση προβλημάτων 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός της γλώσσας, 
ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας. Κατο-
χή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων κατά 
περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους ση-
μείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή 
στο fax 2310-517494. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβά-
νουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πωλητής  

Οδοντικών Εμφυτευμάτων  
& Μοσχευμάτων 

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλήσεις σε ιδιώτες οδοντιάτρους & γναθοχειρουρ-
γούς 
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση 
•Επίδειξη - επιστημονική ενημέρωση ιατρών και 
συνεργατών τους σχετικά με τα προϊόντα 
•Συμμετοχή σε οδοντιατρικά συνέδρια 
 
Πενθήμερη εργασία 9-14 17-2000 βάσει ωραρίου 
πελατών. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος Lower ή Proficiency 
•Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
στο τομέα πωλήσεων ή ιατρικής ή οδοντιατρικής. 
•Γνώσεις αλλά και εμπειρία (min 2 ετών) σε άμεσες 
πωλήσεις ιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 3-4 μέρες 
μηνιαίως βάση προγράμματος 
•Θα προτιμηθούν επαγγελματίες του χώρου με 
εμπειρία σε οδοντιατρικά προϊόντα. 
 
Παροχές: 
•Σταθερή μόνιμη εργασία σε κορυφαία εταιρεία του 
κλάδου 
•Μικτές μηνιαίες αποδοχές 800 ευρώ 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Bonus πωλήσεων

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: emaretsos@gmail.com, πληροφορίες για την 
εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στο site: http://www.
sadent.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Πωλητής Φαρμακείων 

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία εμπορίας προϊό-
ντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει Πωλη-
τή για το χώρο του φαρμακείου με έδρα την Αττική.

Κυρία καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας μας  
σε επιλεγμένα φαρμακεία. 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες 
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συνέχεια στη σελ. 12

Προφίλ / δεξιότητες υποψήφιου: 
•Απόφοιτος λυκείου - πτυχίο ανώτερης - ανώτατης 
σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 χρόνων σε αντί-
στοιχη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς και 
διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και προσω-
πική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσόντων, 
bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: beka@
malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα επιλεγούν προς 
συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 2 εβδομάδων.

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο ια-
τρικών ειδών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποιοτικά 
brands. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας 
της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος / η υποψήφιος / 
α για να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα 
την Αττική:

Εμπορικός Επισκέπτης 
(κωδ. CΑ-14)

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντιπρο-
σωπεύει η εταιρία στην περιοχή ευθύνης (Αττική).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές μεταλυκειακές σπουδές 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων ιατρικών ειδών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και αξιοποίησης  
τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός της γλώσσας 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας. Κατο-
χή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων κατά 
περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους ση-
μείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή 
στο fax 2310-517494. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβά-
νουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Νευρολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου και άριστος 
γνώστης ηλεκτρομυογραφήματος και εγκεφαλογρα-
φήματος για πλήρη απασχόληση.

Στοιχεία επικοινωνίας, fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Καρδιολόγος
•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας, fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Βιοπαθολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας, fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρόνια, ιατρικές 
υπηρεσίες σε ασθενείς κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο 
και αναζητούν:

Παθολόγους

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
και η προϋπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Facebook και 
να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

Η εταιρία Kos Medicare ζητά:

Παθολόγο, Γενικό Ιατρό ή Ιατρό  
Xωρίς Eιδικότητα

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο 
βορείων προαστίων:

Παρασκευάστρια-Αιμολήπτρια

•Απόφοιτη Τ.Ε.Ι, με άριστη γνώση αιμοληψιών  
και τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας, fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες:

Δασκάλους και 
 Καθηγητές Φιλολογίας

 
Για δημιουργία video μαθημάτων και εκπαιδευτικού 
υλικού. 
 
Με εξειδίκευση στα ακόλουθα: 
•Γλώσσα 
•Μελέτη Περιβάλλοντος 
•Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
•Θρησκευτικά 
•Ιστορία 
•Ιλιάδα 
•Ελένη 
•Αρχαία 
•Έκθεση 
•Λατινικά 
•Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και μεταδοτικότητα  
της γνώσης 
•Μεράκι και διάθεση για διδασκαλία ακόμη  
και αν είσαι νέος 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή ότι άλλο τίτλο σπουδών  
σε συναφές αντικείμενο 
 
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων. 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line 
εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.co.gr

Καθηγητές Πληροφορικής
Το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών e-ducate.gr, αναζη-
τά καθηγητές πληροφορικής και προγραμματισμού, 
για να στελεχώσει το δυναμικό της στα σεμινάρια.

•Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία σε: ECDL, Adobe 
Suite, AutoCAD 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τεχνολογίες Web  
(CSS, HTML, Dreamweaver) 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στο info@e-ducate.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στον Ασπρόπυργο 
ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων 
Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνο

Για επάνδρωση των γραμμών παραγωγής της. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ttg@skywalker.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγο-
ρά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή 
Κιλκίς:

Μηχανικoύς Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 6214)

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
proficiency) 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Γαλλικής, Γερμα-
νικής, Ισπανικής, Ρώσικης, Σέρβικης, Ρουμάνικης, 
Βουλγάρικης γλώσσας (επίπεδο advanced – 
proficiency) 
•Minimum 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
εργασίας 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου  
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up 
προσφορών  
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών  
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων  
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - ταξιδιών) 

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές, πρόσθετη ιατρική κάλυψη.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέχρι τις 
14/2/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία MARITOUR AE, για την πλήρωση θέσε-
ων στα ξενοδοχεία της στην Ρόδο και στην Λίνδο, 
ζητεί για την σεζόν 2014:

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 
•Κάτοχος πτυχίου ή άδειας 
•Γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Εξειδίκευση σε συστήματα αυτοματισμού 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό μηχανολογικό εξοπλισμό 
 
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη η 
φωτογραφία. 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
•e-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Ο όμιλος Εταιρειών της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, ζητά να 
προσλάβει προσωπικό για τις ακόλουθες ειδι-
κότητες:

Τεχνικού

Για την υποστήριξη των πωλήσεων ανταλλα-
κτικών και την επίβλεψη επισκευών ναυτικών 
μηχανών MaK. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής μηχανολόγου, 
ναυπηγού ή ΑΔΣΕΝ. 
•Προϋπηρεσία στο ναυτιλιακό χώρο απαραίτητη. 
•Δυνατότητα για ταξίδια εκτός Ελλάδος. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου

Για το συνεργείο επισκευής ναυτικών κινητήρων 
και χωματουργικών μηχανημάτων έργων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτέρας σχολής μηχανολόγου, ηλεκτρολό-
γου ή ΑΔΣΕΝ. 
•Η προϋπηρεσία θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προ-
σόν. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
 
Προσφέρονται:  
•Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως των προσόντων. 
•Ομαδική ασφάλιση. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στο fax: 210 8076808, ή στη διεύ-
θυνση: ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, Θηβαίδος 15, 14564 Ν. Κηφισιά, 
e-mail: hr@eltrak.gr. Υπ’ όψιν τμήματος ανθρωπίνων 
πόρων.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικός – Μελετητής Συστημάτων 

Ηλιακών Θερμοσιφώνων 
Κωδ.: L2

Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη προσφορών και μελετών 

•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Υλοποίηση έργων 
•Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη σε πελάτες 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου 
μηχανικού 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (Office) 
•Κατανόηση σχεδίων σε AutoCad 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. L2.

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης 
(Κωδ. Θέσης ΤD 01/14)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος μηχανολόγου  
ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα) 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία  
τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες και  
προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
τηρώντας χρονοδιαγράμματα 
•Υπευθυνότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα 
 
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης ανακαινίσε-
ων καταστημάτων 
•Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων & συντηρή-
σεων καταστημάτων 
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης 
διαφόρων ειδικοτήτωνΈκδοση οικονομικού  
προϋπολογισμού του έργου και διαπραγμάτευση  
για το καλύτερο δυνατό κόστος 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εταιρεί-
ας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

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

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:  

Μηχανικός Αυτοκινήτων

•Η εκπαίδευση διαρκεί 3 χρόνια με αμοιβή εκπαιδευ-
όμενου. 
•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 e-mail: info@md-hellas.gr. Πληρο-
φορίες: 2810 330009. (Θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας).

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγο-
ρά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή 
Κιλκίς:

Μηχανικούς ΤΕ 
(κωδ. 28114)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού /  
Ηλεκτρονικής ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
στον τομέα των ηλεκτρονικών / αυτοματισμών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
advanced – proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικής, Γαλλικής, Ισπανικής, 
Ρώσικης γλώσσας (επίπεδο advanced – proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (Office) 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
 
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική υποστήριξη σε after sales θέματα  
αγγλόφωνων & γερμανόφωνων, γαλλόφωνων,  
ισπανόφωνων, ρωσόφωνων πελατών 
•Παραγγελία ανταλλακτικών 
•Service on site 
•Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές, πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέχρι τις 
14/2/2014 υπόψη Ζ.Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr
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συνέχεια στη σελ. 14

ΟΔΗΓΟΙ
Μεγάλη εταιρία (Αθήνα) ζητάει: 

Οδηγό  
Για τον Πρόεδρο 
(Κωδ.: 1-G6-14)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 5 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Θα προτιμηθεί κάτοχος μοτοσυκλέτας

Βιογραφικό Σημείωμα (αναφέρατε κωδικό θέσης): 
PROHUMAN Consultants AΕ Εταιρία Συμβούλων. 
Ε-mail: info@prohumanintl.com. Fax: 210 342850.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Για το ξενοδοχείο μας στην Άνδρο αναζητάμε:

Υπαλλήλους Πλυντηρίου / 
 Λινοθήκης

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή εντός του χώρου του ξενοδοχείου 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο e-mail: hr@sgl.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής ζητά: 

Αποθηκάριο 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 έτη)   
σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και διοικητικές  
ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail:job5@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα.

Αποθηκάριος
•Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
•Περιοχή: Σκιάθος 
•Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
•Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση 
 
Προϋποθέσεις 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας στην αντί-
στοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέ-
πεια 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από συν-
θήκες πίεσης

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται μέ-
λος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιο-
γραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
oμίλου: www.santikoshotels.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Bartenders /  

Mixologists - Ios
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 θέση των Bartenders / Mixoligists θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία τους μαζί μας αλλά και 
την προσφορά τους στο έργο της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής η σχολής 
bartenders 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη  
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows, Excel 
•Επικοινωνιακός-η και συνεργάσιμος-η 
•Εμφανίσιμος-η και ευγενικός-ια 
•Συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των micros 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία 5* 
 
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

Executive Chef 
Κωδ. EC

Position summary: The ideal candidate should be 
creative, passionate about food and drink, have an 
excellent knowledge of food preparation, be a team 
leader and inspire his team, maintain stock control, 
set and maintain hygiene standards.

Position requirements: 
•2 years minimum experience in a similar position, 
preferably a luxury hotel 
•Age up to 45 
•Good knowledge of English & Greek 
•Strong interpersonal skills 
•A confident, self motivated, driven and professional 
person 
•Committed to deliver ultimate guest experiences 
every time 
•Excellent management skills and financial 
understanding 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής. 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις κοστολογίου 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση εστιατοριακών προγραμμάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία  
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί 
να προσλάβει:

A’ Μάγειρα

Απαραίτητα Προσόντα  
•Εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών στη θέση Α’ Μάγειρα, 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων 
•Συνεργάσιμος/η, επικοινωνιακός/η, ευγενικός/η 
•Γνώση Αγγλικών 
 
•Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ 
23750 81419.

Tο Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Food & Beverage  
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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.

Restaurant / Pool Bar  
Supervisor

Position Requirements: 
•Minimum experience of 2 years in a similar position 
in 5 star hotel is necessary 
•Advanced use of English language 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
 
Canaves Oia Hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments with 
wifi access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to the following e-mail:  
hr@canaves.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα 
ξενοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και 
Elounda blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2014:

Maitre
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων σε ανάλογη 
θέση σε 5* 
•Καλή γνώση Αγγλικών, Ρωσικών, Γερμανικών  
ή Γαλλικών 
 
Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00-14:00 στο 
τηλ. 28410-41924

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων Διεύθυνση 
Ξενοδοχείο Elounda Blu, Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, 
ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. Τηλ: 28410-41924.  
Φαξ: 28410 – 41816, e-mail:  
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Υπεύθυνος  
A Ala Carte Εστιατορίου 

Απαραίτητα προσόντα 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων (3-4 χρόνια) 
Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Καλή γνώση Αγγλικών & Γερμανικών, καλή χρήση 
προγράμματος (Micros Pos) 
Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 
(Επιθυμητή η γνώση Ρωσικών) 
Δυναμικές προσωπικότητες 
Οργανωτικές ικανότητες & συνέπεια 
 
Παρέχουμε 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και εμπειρίας 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια σε κοντινή απόσταση 
από το ξενοδοχείο 
Διατροφή με πρωινό και ένα ακόμη γεύμα 
Ασφάλιση 
Συνεχή εκπαίδευση 
Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fb@eaglespalace.gr. Απαραίτητη φωτογραφία.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Σερβιτόρο - a la Carte

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε  
a la carte εστιατόριο ξενοδοχείου 5* στην Ελλάδα  
ή το Εξωτερικό 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Επαγγελματική παρουσία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Οργανωτικός και συνεργάσιμος  
 
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία. 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
•e-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Σερβιτόρος /Α’

Αντικείμενο Εργασίας: Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος 
αναμένεται να φροντίζει για την άνεση και την ικανο-
ποίηση των πελατών του ξενοδοχείου μέσα από ένα 
ευχάριστο, φιλικό και προσωποποιημένο επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Αυτός/Αυτή θα είναι υπεύθυνος/η για 
την προετοιμασία του εστιατορίου / bar για service, 
την λήψη και διεκπεραίωση των παραγγελιών και την 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση  
σερβιτόρου ή βοηθού σερβιτόρου σε ξενοδοχεία  
4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή  
η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση Η/Υ 
 
Κύρια Καθήκοντα και Υπευθυνότητες: 
•Προετοιμάζει τα τραπέζια και τα πάσα του service 
σύμφωνα με το προκαθορισμένο set-up του ξενο-
δοχείου 
•Καταγράφει και μεταφέρει άμεσα τις παραγγελίες 
των πελατών σύμφωνα με τα προκαθορισμένα  
πρότυπα service 
•Φροντίζει για την σωστή και έγκαιρη προετοιμασία 
του buffet, την καλή κατάσταση του κατά  
την διάρκεια του service, τον ανεφοδιασμό  
του καθώς και το μάζεμα του στο τέλος 
•Καταγράφει παραγγελίες για room service και  
τις διανέμει στα δωμάτια 
•Φροντίζει για την αναπλήρωση όλων των ειδών  
που χρησιμοποιήθηκαν, στο τέλος του service 
•Γνωρίζει άριστα τις κάρτες εστιατορίου και bar  
και προτείνει στους πελάτες διάφορες επιλογές 
•Φροντίζει για την διατήρηση της καθαριότητας  
και της ευταξίας του χώρου ευθύνης του 
•Φροντίζει ώστε οι απαιτήσεις των πελατών να  
ικανοποιούνται καθ’όλη την διάρκεια του service

Βιογραφικά που δεν έχουν επισυναπτόμενη φω-
τογραφία δε θα ληφθούν υπόψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@lamway.gr

F & B Controller
•Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
•Περιοχή: Σκιάθος 
•Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
•Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
 
Προϋποθέσεις 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας  
στην αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και  
συνέπεια 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από  
συνθήκες πίεσης

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται μέ-
λος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιο-
γραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
oμίλου: www.santikoshotels.com

Για το ξενοδοχείο μας στην Άνδρο αναζητάμε:

Σερβιτόρους -  
Μπαρ - Pool Bar

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή εντός του χώρου του ξενοδοχείου 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο e-mail: hr@sgl.gr

San Giorgio, a proud member of Design Hotel ™ in 
Mykonos. San Giorgio’s management is seeking for 
associates who are willing to learn and develop a 
successful career in hospitality industry.

Experienced Line Cook  
– Experienced Cook

Position Requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels  
in similar position 
•Bakery pastry breakfast cook 
•Knowledge of English will be considered as an 
asset 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 
•Up to 40 years old 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s by e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Σερβιτόρος
Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχεί-
ων Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρί-
σει ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που ανα-
ζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και 
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Για επι-
πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε 
τη σελίδα  www.PetraHotel-Patmos.com.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας 

“Μεταμόρφωση Ζωής! Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον!”

http://thetapetra.cineartfestival.eu

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7511572, 2741 303012, 697 2080441

Διήμερο σεμινάριο στην Αθήνα, 15 & 16 Φεβρουαρίου 
με την Ελληνοαμερικανίδα Θάλεια Αλεξίου

(Ολιστική θεραπεύτρια, Μάστερ Ρέικι Διδασκαλία, Καθοδήγηση Ευ Ζήν) 

Υπερβατικοί Διαλογισμοί, απελευθέρωση της παρελθοντικής μνήμης και του 
φωτεινού μέλλοντος, αρμονικές σχέσεις, ένωση με τη δίδυμη ψυχή, διδασκαλία 
της τεχνικής Quantum – Βεβαίωση παρακολούθησης

Εγγραφές μέχρι 31 Ιανουαρίου: 119€ το άτομο!

Ένα μέρος του συνόλου των εσόδων είναι δωρεά για το πρόγραμμα  
ψηφιοποίησης των βιβλιοθηκών για τυφλούς στην Ελλάδα.
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•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Lower ή ανώτερο 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
info@petrahotel-patmos.com

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στα Βρι-
λήσσια Αττικής ζητά άτομα για το πόστο του:

Ταμείου
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 
534020. Τηλ. 2410 255260.

Σερβιτόροι Α’
•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Το ξενοδοχείο Elysium Resort & Spa 5*, με δυναμι-
κότητα 327 δωμάτια και σουίτες, στην περιοχή Καλλι-
θέα Ρόδου, έχοντας ως αρχή την συνεχή αναβάθμιση 
των ποιοτικών παρεχομένων υπηρεσιών και την ανά-
λογη στελέχωση με άρτια εκπαιδευόμενο προσωπικό 
αναζητά συνεργασία με:

 F & B Controller
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 4 ή 5 αστέρων, 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ (γνώ-
ση του προγράμματος Materials Control και χρήση 
Micros θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπλέον γλώσσες  
επιθυμητές), 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας.
Η εταιρεία επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό 
της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυ-
ξης, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
που παρέχει συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στη Διεύθυνση Προσωπικού του ξε-
νοδοχείου μέσω e-mail: hr@elysium.gr, fax: 22410 
87060 & τηλ: 22410 45708. Διασφαλίζεται ότι η δι-
αχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια.

Καινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο του 
Κολωνακίου ζητεί: 

Pastry Chef 
•Απαραίτητη η ειδίκευση και προϋπηρεσία  
στην παρασκευή λουκουμιών. 
•Εμπειρία στη δημιουργία γλυκών κεράσματος. 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση και 
•Απόφοιτος από αναγνωρισμένη σχολή Ζαχαροπλα-
στικής. 
 
Παρέχονται: Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως 
προσόντων 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο link:  
thewmedia@yahoo.gr

 

Το ξενοδοχείο Perivolas 5* στην Οία Σαντορίνης 
ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρες -ους 
για την λειτουργία του πρωινού, εστιατορίου, 

pool bar και room service
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο: hr@perivolas.gr

 
Chef D’ Hotel 

Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
•Να είναι απόφοιτος μαγειρικής σχολής 
•Να έχει προϋπηρεσία σε 4* ξενοδοχείο All Inclusive 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
manager@michelangelo.gr

 

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

Restaurant Manager 
Προσόντα: 
•Απόφοιτος / η Τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας 
(και τουλάχιστον η άριστη γνώση μιας επιπρόσθετης 

ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power 
point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Υπ’ όψιν Human resources department of exclu-
sive hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφα-
τη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

 
Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel & 
SPA 5* στην Μύκονο ζητά:

Chef 
Για το a la carte εστιατόριο Barbarossa: 

Απασχόληση εποχιακή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Γνώση Μεσογειακής / Ελληνικής κουζίνας 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής ζητά: 

Μαιτρ 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες με εστιατόριο στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της ρωσικής και γερμανικής γλώσσας θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και Πολύ καλές διοι-
κητικές ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα Εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job5@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. 

  
Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν του 2014:

Στελέχη F&B  
με αρμοδιότητες  
Captain & Maitre

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετής σε buffet ή/και ala 
carte εστιατόρια 5 αστέρων ξενοδοχείων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας  
εστιατορίων 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Ευελιξία – ομαδικότητα 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: Η γνώση δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας (Γερμανικά – Γαλλικά - Ρώσικα) 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύ-
ξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: κα Έλλη Γενιατά-
κη, ξενοδοχειο Minos Imperial Luxury Beach Resort. 
Κεντρικά Γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο Κρή-
τη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810.240.222. Αποστολή 
βιογραφικού σε email: hr@minosimperial.com

 
Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν του 2014:

Σερβιτόρους Α & Βοηθούς Σερβιτόρων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση  
επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Διαμονή και φαγητό

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύ-
ξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: κα Έλλη Γενιατά-
κη, ξενοδοχειο Minos Imperial Luxury Beach Resort, 
κεντρικά γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο Κρή-
τη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810.240.222. Αποστολή 
βιογραφικού σε email: hr@minosimperial.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Rooms  

Division Manager /  
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδο-
χείο 4 ή 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος  
της υποδοχής με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος /η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (Ρώσικα  
ή Γερμανικά) 
•Διαχείριση extranet σε online reservation channels. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hotelstrass.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξοικείωση με συστήματα PMS και κρατήσεων – 
Protel 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να στα-
λούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

Guest Relations  
Officer

Απαραίτητα προσόντα 
•Επαγγελματική εμπειρία πολυτελείας τουλάχιστον 3 
ετών σε ξεν/χεία 5* πολυτελείας 
•Πτυχίο τουριστικής/ ξενοδοχειακής σχολής (επιπλέ-
ον προσόν) 
•Γνώση ξενοδοχειακών συστημάτων (opera) και Η/Υ, 
windows, excel, powerpoint, Internet 
•Ξένες Γλώσσες: Αγγλική και μια επιπλέον (Ρωσική 
θα θεωρηθεί συν) 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών 
Απαραίτητες Ικανότητες 

•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ευγενική, ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, 
εξυπηρετική με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και 
θετική σκέψη. 
•Υψηλή απόδοση σε συνθήκες πίεσης 
•Προσαρμοστικότητα στο νέο περιβάλλον εργασίας 
 
Στο βιογραφικό να αναγράφονται ύψος και βάρος. 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων 
/προϋπηρεσίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, πολυτελές περιβάλλον 
•Διαμονή, διατροφή 
•Προϋποθέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας και  
εξέλιξης, εκπαίδευση

Υπ΄ όψιν θα ληφθούν μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα συνοδεύο-
νται από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: office@marminbay.gr

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας  
(Γνώσεις Ρωσικής, Γαλλικής ή Ιταλικής γλώσσας  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
 
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία. 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
•e-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

H GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
στην Ελλάδα, ζητεί για τη στελέχωση των ξενοδοχεί-
ων της για την επόμενη τουριστική περίοδο:

Προϊστάμενο/η Ορόφων
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ 
 
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης και υποκίνησης προσωπικού 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και 
άμεση εξεύρεση λύσεων 
 
Οφέλη: 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία 
στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής 
 
Αποστολή βιογραφικών:  
•e-mail: cv@grecotel.com

•fax: 28310 54308

Receptionist
Αντικείμενο Εργασίας: Ο ιδανικός υποψήφιος ανα-
μένεται να φροντίζει για την άνεση και την ικανοποί-
ηση των πελατών του ξενοδοχείου μέσα από ένα 
ευχάριστο, φιλικό και προσωποποιημένο επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Αυτός/Αυτή θα είναι υπεύθυνος/η για 
τις κρατήσεις, τον χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου, 
την διεκπεραίωση αφίξεων-αναχωρήσεων και την 
εξόφληση των λογαριασμών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση  
υποδοχής σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή  
η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ, Internet, ξενοδοχειακού  
λογισμικού. 
 
Κύρια Καθήκοντα και Υπευθυνότητες: 
•Διεκπεραιώνει τις αφίξεις και αναχωρήσεις πελατών 
και φροντίζει για την καλή παραμονή αυτών 
•Λαμβάνει, ελέγχει, καταχωρεί και αρχειοθετεί 
τις κρατήσεις των πελατών του ξενοδοχείου 
•Παραλαμβάνει και εξοφλείται τους λογαριασμούς 
πελατών 
•Ασχολείται με παράπονα πελατών και φροντίζει  
για την επίλυση προβλημάτων 
•Ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα για τυχόν βλάβες, 
φθορές και ελλείψεις στα δωμάτια 
•Προετοιμάζει το πλάνο καθαριότητας για το τμήμα 
ορόφων 
 
Βιογραφικά που δεν έχουν επισυναπτόμενη 
φωτογραφία δε θα ληφθούν υπόψη.  

Βιογραφικά στο e-mail: marketing@lamway.gr
San Giorgio, a proud member of Design Hotel ™ in 
Mykonos. 

San Giorgio’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful 
career in hospitality industry:

Guest Relations -  
Front Office Manager

Position Requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels in 
similar position 
•Advanced use of English language, both oral and 
written 
•Computer literacy (Windows Word, Excel) 
•Previous experience with PMS systems, Protel 
preferred 
•Knowledge of extra language will be considered an 
asset (German, Italian, French or Russian) 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behaviour 
•Positive make it happen attitude 
•Up to 34 years old 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s by e-mail: jobs@sangiorgio-
mykonos.com

Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre 
ζητά:

Groom / Γκρουμ
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άδεια οδήγησης 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Επιθυμητή η φωτογραφία 
 
E-mail επικοινωνίας: apapoutsakis@cpathens.com

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για την σεζόν 2014:

Ρωσόφωνο 
 Προσωπικό Υποδοχής 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Αρίστη γνώση Ρωσικών, 
•Καλή γνώση Αγγλικής, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε ξενοδοχεία 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
•E-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 22440 32001

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για την σεζόν 2014: 

Καμαριέρες Δωματίων / 
Καθαρίστριες 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικής 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία αποτελεί επιπλέον 
προσόν 
 
•Παρέχουμε διαμονή & πλήρη διατροφή. 
 
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία: 
•E-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007, Τηλ: 22440 32001,  
6945 306949 (10:00–14:00)

San Giorgio, a proud member of Design Hotel ™ in 
Mykonos.

San Giorgio’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful 
career in hospitality industry.

Concierge -  
Guest Relations Agent

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) 
•Previous experience with PMS systems, Protel 
preferred 
•Knowledge of extra language will be considered an 
asset (German, Italian, French or Russian) 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 

•Positive make it happen attitude 
•Up to 33 years old 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to this e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Προϊσταμένη Υποδοχής  
- Υπεύθυνη Κρατήσεων 

κωδ. FDMS
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 
εκφράζει ζητάμε προσωπικό για τη σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριο. 
 
Προσόντα Θέσης: 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Γερμανικών 
•Η γνώση Αγγλικής και Ρωσσικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
•Γνώση Protel 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:  
management@possidi-holidays.gr,  
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

San Giorgio, a proud member of Design Hotel ™ in 
Mykonos. San Giorgio’s management is seeking for 
associates who are willing to learn and develop a 
successful career in hospitality industry.

Receptionist  
- Front Desk Agent

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) 
•Previous experience with PMS systems, Protel 
preferred 
•Knowledge of extra language will be considered  
an asset (German, Italian, French or Russian) 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 
•Positive make it happen attitude 
•Up to 30 years old 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s by e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Καμαριέρα

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχεί-
ων Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρί-
σει ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που ανα-
ζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και 
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Για επι-
πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε 
τη σελίδα www.PetraHotel-Patmos.com.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

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

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης τουριστικής σχολής 

•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστες διοικητικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη  
Κου Μπούτα στην διεύθυνση e-mail:  
hr-manager@president.gr, fax: 210 6924900.

 

Ο όμιλος ACROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο / η 
μικρού ξενοδοχείου

Το παραπάνω άτομο πρέπει να είναι ευέλικτο, ευχά-
ριστο, να μπορεί να διαχειριστεί την ομαλή λειτουργία 
ενός μικρού ξενοδοχείου, την άμεση επίλυση τυχόν 
προβλημάτων, τη διαχείριση προσωπικού.

•Απαραίτητη εμπειρία σε ξενοδοχεία 
•Γνώση γερμανικών και αγγλικών. 
•Γνώση προγράμματος PROTEL 
•Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας απαραίτητα με πρό-
σφατη φωτογραφία στο cv@athena-pallas.gr ή στο 
φαξ: 23750 81419. 

 

Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel  
& SPA 5* στην Μύκονο ζητά:

Housekeeper 
Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικής. Επιθυμητή η γνώση  
άλλων γλωσσών 
•Επιθυμητή η γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
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 επισημανθούν 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

Atlantica Hotels & Resorts, is seeking for  
a dynamic individual, for the position of:

Spa Μanager 
in the hotels of 
 Rhodes Island

Required Experience & Qualifications: 
•Very good knowledge of English and German 
languages, verbal and written communication skills 
•Minimum 2 years of Spa managing experience 
•Good knowledge in Ms Office 
•Degree or license in Spa Management 
 
Remuneration: According to experience and 
qualifications. 
 
For applications and CVs please contact: 
Mrs. Maria Koutrouli, e-mail:  
mkoutrouli@atlanticahotels.com.  
All CV’s will be treated in strict confidence.

Spa Therapist  
(Μασέρ / Αισθητικός)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ικανότητα να πείθει 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Εμφανίσιμος-η και ευγενικός-ή 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή / 
φυσικοθεραπευτή ή/και αισθητικού 
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο 
τεσσάρων αστέρων 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
manager@kyniskasuites.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2014:

Spa Therapists  
Αισθητικοί / Μασέρ 

για πρακτική άσκηση
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή/
φυσικοθεραπευτή ή/και αισθητικού 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσ-
σας – γνώση της γερμανικής ή ρώσικης γλώσσας θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Γνώση μιας γκάμας θεραπειών / μασάζ 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση των 
πελατών - ικανότητα στις πωλήσεις και προώθηση 
προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

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

ΜΟΔΑ
Showroom Models  

(Κωδ. Θέσης: Show/Mod)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» αναζητά 
μοντέλα ημιεπαγγελματίες για δειγματισμούς επώ-
νυμων σειρών ρούχων και αξεσουάρ για full-time & 
part-time απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευπαρουσίαστη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση τάσεων μόδας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση μπροστά στον φωτογραφικό φακό

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους συνοδευόμενο από φωτογραφίες στο e-mail: 
hr@rakas.gr. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυνα-
μικού. Website: www.rakas.gr

Πατρονίστ  
(κωδ. 365)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά  
Πατρονίστ για άμεση πρόσληψη. 
 
Απαραίτητα Προσόντα  
•Απαραίτητη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού ενδυμάτων 
•Άριστη γνώση Gerber 
•Άριστη γνώση των τάσεων της μόδας υψηλής  
ραπτικής 
•Ταχύτητα στην διεκπεραίωση με προσοχή  
στην λεπτομέρεια 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr. 
Υπ’ όψιν υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού.



Υπάρχουν και 
κανονικές δουλειές.

Εργασία στην Ελλάδα


