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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, 
Λογιστές

σελ. 6  
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανογράφηση,  
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10 
Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές

σελ. 12
Εκπαίδευση,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνίτες, Μηχανικοί,  
Logistics, Οδηγοί, Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Καθαριότητα

428
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 20142

Qualco is a software house and an IT professional services provider. The company designs and 
develops state-of-the art software solutions and integrated IT systems, aimed at systematic improvements 
in the profitability of our customers. This is achieved through a substantial and measurable increase 
in the efficiency of business processes, and the timely provision of clear information to management. 
Qualco is active in the following fields:

Development and support of Software Solutions for the wider financial and construction sectors 
design, implementation and support of complex Business Intelligence and MIS systems Provision of a 
wide range of IT Infrastructures related services:

Senior Portfolio Management Consultant 
(Code: SPMC-SK-1311)

Overview: Qualco is seeking for a Senior Portfolio Management Consultant to actively support 
advisory projects related to the management of delinquent retail portfolios (consumer loans, credit cards, 
mortgages, small business loans) during their late delinquency stage, focusing on legal actions and 
related operations. 

Job Description: 
•Design and suggest suitable collection strategies that will match various delinquent customer  
& product segments, according to the available collection channel 
•Monitor Portfolios in terms of recoverability, collections productivity / effectiveness 
•Design and suggest assignment schemes of delinquent segments to the respective internal collection 
team and / or debt collection agencies 
•Design and suggest a range of rescheduling products according to customer profiling and /or product 
segments 
•Provide business requirements for the implementation of Strategies and Assignment Schemes 
•Monitor the performance of the debt collection agencies and propose respective Bonus Schemes; and 
•Advise on recoverability / productivity targets, monitor their evolution and suggest corrective actions. 

Qualifications: 
•Degree in economics, business administration, or operations research 
•English fluency 
•At least 8 years experience in similar positions; and 
•Experience in operating Qualco’s “collections software solution” will be considered a significant asset. 
 
Send your cv’s to this link: http://www.qualco.eu/default.asp

Τοποθεσία: Αθήνα Κέντρο - Κλάδος: Business services - Κωδικός Αγγελίας: GRC/7098
Head of Manpower Professional: Manpower Group the world leader in innovative workforce solutions for 
more than 65 years,that ensures the talent sustainability of the world’s workforce for the good of companies, 
communities, countries, and individuals themselves, has a vacancy for an experienced and dynamic director 
for the Manpower professional unit in Greece.
Going further than a typical professional services company, Manpower professional connects 
organizations to both highly-skilled professionals and best-practice project solutions to address their 
challenges, accelerate their initiatives and help them seize opportunity. 
This is your opportunity to become a leading member of our dynamic team!
You’ll run the Manpower Professional unit like your own business - making it the place to be for a wide range 
of business clients. From identifying and winning new clients to managing and motivating a team, you’ll run 
the unit smoothly, successfully and, most of all, profitably.
The Manpower Professional director has overall responsibility for running the Manpower Professional unit 
profitably while driving the sales and operations. The role has P&L responsibility of a team of 15 people and 
is clearly focused on generating new sales, whilst growing and retaining existing customers by delivering 
exceptional customer service.
What Success Looks Like:  
•Profitable P&L following company’s guidelines. 
•Meeting budget.  
Experience Required: 
•Proven experience of 5+ years in selling professional services/solutions in a multinational consulting firm. 
•Proven ability to manage and motivate teams to consistently deliver high performance. 
•Previous P&L responsibility  
Qualifications- Competencies 
•Excellent knowledge (written & oral) of the English language. 
•Graduate degree BA/BS. Postgraduate degree will be an asset. 
•Customer service focused at all times with the ability to remain flexible and calm in high pressure or 
continually changing situations. 
•Strong organizational skills, including the ability to prioritize, multi-task, and work effectively with minimal 
supervision. 
•Professional communication skills with a high success rate in building and maintaining business relationships.
Visit today, [www.manpowergroup.gr] register for a My Manpower account of yours, view all the jobs currently 
available, and apply for all that interest you.

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
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
• 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
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• 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 
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σπατών Αρτέμιδος, Δημαρχείο 
• Διόνυσος, Δημαρχείο 
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

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:

Το CLUB MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του μονάδα στη Βόρεια Εύβοια για τη θερινή περίοδο 
(Απρίλιο έως Οκτώβριο):

Bοηθό Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη την χρονική περίοδο που προαναφέρεται. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πτυχίο με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό θα συνεκτιμηθεί θετικά 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων πληροφορικής 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
 
Αρμοδιότητες: 
•Βοηθάτε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού και τον αντικαθιστάτε σε περίπτωση απουσίας του 
•Εγγυάστε την τήρηση των υποχρεώσεων σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό 
•Διασφαλίζετε τη διοικητική διαχείριση του προσωπικού (μισθός, συμβόλαιο...) 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης στις ξενοδοχειακές μονάδες της εταιρείας στο εξωτερικό και κατά  
την χειμερινή περίοδο 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: maria.kalliakou@clubmed.com

Optimal Business Action is looking to recruit for its client in UAE an:

Electrical Technician
Job Profile: 
•Carry out preventive/predictive maintenance activities 
•Repair and test electrical equipment 
•Participate in the assigned plant shutdown activities and ensure timely completion of job activities  
•Isolate and energize LV & HV motors 
•Comply with companies H & S policies and procedures 
•Provide work direction to the contractor craftsman 
•Collect technical data from the field 
•Provide on the job training  
Main Requirements: 
•BSc in electrical engineering 
•5+ years in oil & gas projects/operations 
•Able to demonstrate deep knowledge of electrical system functions 
•Fluency in English 
•Very good communication skills 
 
Send your cv’s to the following link:  
http://optimalba.profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=482

H (εταιρεία) HELLAGRO AE ζητά για άμεση πρόσληψη:

Εμπορικό Διευθυντή 
με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής

Προαπαιτούμενα προσόντα: 
•Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη διευθυντική θέση 
•Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία στον κλάδο συσκευασίας 
•Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ERP κ.λ.π 
 
Πρόσθετα αξιολογούμενα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση marketing / διοίκηση κ.λ.π 
•Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε εργασιακό περιβάλλον με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης διοίκησης  
και ποιότητας. 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι: 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, φιλαλήθης και να συνοδεύεται από συστατικές επιστολές προερχόμενες 
από τις προηγούμενες εργασίες του.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nremiedakis@hellagro.gr

Η εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων (επεξεργασία-τυποποίηση 
ελαιολάδων, σπορελαίων), ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων
•Για τη στελέχωση του τμήματος παραγωγής 
•Έδρα: Μέγαρα, Αττικής 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: agrotikisacvpr@yahoo.gr

To ξενοδοχείο Άμμων Ζευς στην Καλλιθέα Χαλκιδικής ζητάει άτομα από τουριστικές σχολές για:

Πρακτική Άσκηση
Στα τμήματα του: 
•Μπαρ  
•της Υποδοχής  
•και του Σέρβις

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@ammon-zeus.gr,  
fax: 23740 23232.  
Τηλέφωνο: 23740 22356.

Our world is driven by people. Are you ready to discover new opportunities within the World of TUI?
TUI Hellas S.A., member of TUI Travel PLC, the largest international tourism Group in the world, is currently 
seeking to recruit a temporary individual as:

Human Resources Assistant - 
 Athens Headquarters

Main duties: 
•Maintain HR records by recording new 
hires, transfers, terminations, changes in job 
classifications 
•Maintain employee orientation, development and 
training logistics and recordkeeping 
•Assist with employee relations and company 
employee communication 
•Participate in HR projects 
•Assist with the administration of the day-to-day 
operations of the department 
 
What we look for: 
•University / College degree. MSc in HR will be 
considered an asset 
•Work experience in a similar position up to 3 years 

•Fluency in Greek & English, both oral & written. 
Fluency in any other second language is an asset 
•Excellent MS office knowledge 
•Strong organizational and communication skills 
•Highly passionate, team – player, and results 
oriented 
•Ability to work under pressure and tight deadlines 
•Availability to travel 
 
Company offers: A temporary position within a 
dynamic and fast paced work environment with 
career opportunities.

All applications will de treated in strict 
confidentiality. Does this sound like your 
world? If yes, please send your CV  
to the following e-mail: ekouroup@tui.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
An established International Foreign Exchange 
Service Company is looking for you.

If you are a self motivated ambitious individual, 
possessing good communication skills and fluent 
in Chinese, Arabic, Spanish or Italian with good 
knowledge of English - then send us your CV in 
English to the following e-mail: v.hrthanos@yahoo.
com and you may be among the lucky ones to join 
and enjoy an attractive pay package.

Δικηγορικό Γραφείο στο Γέρακα Αττικής ζητά:

Δύο (2) Υπαλλήλους 
Για 4ωρη & 8ωρη εργασία

Απαραίτητη Προϋπόθεση: 
•Ευφράδεια λόγου 
•Ευγένεια 
•Σοβαρότητα 
•Εργατικότητα 
•Γνώση Η/Υ 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία στη διαχείριση  
απαιτήσεων 
 
Βιογραφικά υπ’ όψιν: κα Θωμοπούλου,  
e-mail: haniotak@otenet.gr, fax: 210 6613601.

Η BINSWANGER BINIARIS A.E. (αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της πολυεθνικής εταιρεί-
ας real estate Binswanger - www.Binswanger.com) 
ζητεί για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόλη-
ση Δικηγόρο ή Αρχιτέκτων Μηχανικό για τη θέση:

Office Coordinator
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 
•άριστη γνώση MS Office 
•άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας, 
με ιδιαίτερη ευχέρεια στο γραπτό κείμενο  
(εμπορική αλληλογραφία σε Ελληνικά και Αγγλικά) 
•άριστη γνώση έρευνας διαδικτύου 
•γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης γραφείου 
•τυχόν γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως: 
(Photoshop, illustrator, InDesign, AutoCad κ.λπ.)  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
 
Παρακαλούνται οι μη έχουσες τα προσόντα, σεβόμε-
νες τον χρόνο μας, να μην αποστείλουν βιογραφικά.

Βιογραφικά με φωτογραφία μπορείτε  
να αποστείλετε απολύτως εμπιστευτικά 
στο e-mail του διευθύνοντος συμβούλου: 
dimitrisbiniaris@binswangerbiniaris.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ζητείται υπάλληλος για την παρακάτω ειδικότητα:

Γραμματέας
•με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και απαραίτητη 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•ηλικίας μέχρι 28 ετών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr. 
Fax: 210 6233321, τμήμα προσωπικού.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο Συνεταιρισμός Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.), 
το μεγαλύτερο κατάστημα εμπορίας ηλεκτρολογικού 
υλικού του νομού Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για 
το κατάστημα των Χανίων:

Διευθυντή Καταστήματος
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και παρακολούθηση του πελατολογίου. 
•Κατάρτιση προϋπολογισμού πωλήσεων & εξόδων. 
•Σύναψη εμπορικών συμφωνιών. 
•Προγραμματισμός αγορών και διαμόρφωση  
προϊοντικής στρατηγικής. 
•Μελέτη της αγοράς και του ανταγωνισμού. 
•Συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα/Λογιστήριο. 
•Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας βάσει  
των εταιρικών διαδικασιών. 
•Επίτευξη των στόχων του καταστήματος  
και κατάρτιση σχεδίων δράσης. 
•Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου  
δυναμικού του καταστήματος. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. οικονομικής ή πολυτεχνικής 
κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη διευθυντική θέση. 
•Επικοινωνιακή, διαπραγματευτική και οργανωτική 
ικανότητα. 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office. 
•Επιθυμητή η γνώση του λογισμικού «Eurofasma». 
•H γνώση του ηλεκτρολογικού υλικού θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο κατάστημα του Συνεται-
ρισμού στη Λεωφ. Καζαντζάκη 55 (Χανιά), είτε να το 
αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: seilh@otenet.gr, 
(Υπόψη κ.Διακουλάκη Ι.).

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής 
ασφαλιστικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Compensation & Benefits Analyst 
(κωδ. θέσης: S-722/39318)

Περιγραφή Θέσης 
•Ενημέρωση αρχείων υπαλλήλων (προσλήψεις, 
αποχωρήσεις, μετακινήσεις) 
•Καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων αμοιβών  
& παροχών των υπαλλήλων 
•Υπολογισμός & έλεγχος μισθοδοσίας, ωρομέτρηση 
και σύνταξη σχετικών στατιστικών αναφορών 
•Παρακολούθηση και σύγκριση των μισθών  
της αγοράς του ασφαλιστικού κλάδου σε σχέση  
με αυτούς που προσφέρει η εταιρία 
•Εφαρμογή συστημάτων σύνδεσης αμοιβών  
με την απόδοση των υπαλλήλων 
•Δημιουργία στατιστικών αναφορών σχετικά  
με τις αμοιβές και τις παροχές 
•Προτάσεις βελτίωσης του συστήματος αμοιβών  
και παροχών 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ – μεταπτυχιακός τίτλος στη  
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα συνεκτιμηθεί 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) – πέντε (5) έτη 
σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε πολυεθνικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(MS Excel & MS Power Point) 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Αναλυτική σκέψη 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγ-
γρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψη-
φίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέ-
σης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, LinkedIn. 

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

Διοικητικό Στέλεχος 

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

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

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίν-
δο ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Operation Manager 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη  
θέση σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 * 
•Προϋπόθεση η άριστη γνώση Αγγλικών  
και δεύτερης γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 

•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών αρμοδιοτήτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
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

Η D.S. ISKRA Steel Construction Ltd, μία από τις 
σημαντικότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων 
κατασκευών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με έδρα 
στα Σκόπια και δραστηριοποίηση στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων, ζητά: 

Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου 
 Μεταλλικών Κατασκευών 

& Διαχείρισης Μεταλλικών Έργων 
(Κωδ. QC01-14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5-7 χρόνια εμπειρίας σε εργοστάσιο 
μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση & εμπειρία διαδικασιών  
πιστοποίησης & εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας (& ISO 9001, ΕΝ 1090, DIN 18800, DIN 
729) 
•Άριστη γνώση διαδικασιών συγκολλήσεων  
και εφαρμογής QIP & NDT 
•Ικανότητα στην διαχείριση (προετοιμασία,  
επίβλεψη, εκτέλεση & ολοκλήρωση) των έργων  
σύμφωνα με τους όρους εκάστου συμβολαίου με 
ταυτόχρονη τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας. 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης τεχνικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλικής, 
καθώς της συμβατικής & τεχνικής ορολογίας του 
κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office, AutoCad) 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
ανάλογα με τις ικανότητες του υποψηφίου. 
•Άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό 
επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη 
και αναγνώριση σε μια δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: sales@dsiskra.com.mk

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H ΚΕΣΤΡΕΛ Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε. είναι 
system integrator στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 
(www.kestrel-is.gr). 

Δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιακών παρόχων και συνεργάζεται με διεθνούς 
φήμης κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού και λο-
γισμικού. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, η εταιρεία 
αναζητά προσωπικό για να πλαισιώσει το τμήμα διοι-
κητικής λειτουργίας και συγκεκριμένα τη θέση:

Βοηθού Λογιστηρίου και 
 Γραμματειακής Υποστήριξης

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα ακόλουθα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Χρήση Η/Υ (Windows και εφαρμογές Office) 
•Ομαδικό πνεύμα
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: info@kestrel-is.gr 
•Τηλ: 210 6747740

Το CLUB MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του μο-
νάδα στη Βόρεια Εύβοια για τη θερινή περίοδο (Απρί-
λιο έως Οκτώβριο):

Bοηθό Λογιστή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη 
την χρονική περίοδο που προαναφέρεται. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους  
σε οργανωμένο / μηχανογραφημένο λογιστήριο 
(προηγούμενη εμπειρία σε λογιστήριο ξενοδοχείου  
ή / και ειδικότερα σε κλείσιμο ταμείου,  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (η γνώση γαλλικών  
θα συνεκτιμηθεί θετικά) 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης στις ξενοδοχειακές  
μονάδες της εταιρείας στο εξωτερικό και κατά  
την χειμερινή περίοδο.
 
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογρα-
φία στο e-mail: maria.kalliakou@clubmed.com

Το Grand Mediterraneo Resort & Spa 5* στην Κέρ-
κυρα ζητεί:

Λογιστή ή Αρχιλογιστή 
για μόνιμη απασχόληση 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
ικανότητες και να διαθέτει τα παρακάτω απαραί-
τητα προσόντα:
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•10ετή προϋπηρεσία με άδεια ασκήσεως  
επαγγέλματος Α’ τάξεως 
•Άριστη γνώση φορολογικής & εργατικής νομοθεσίας 
και μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση του προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες  
διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής 
•Εμπειρία 3-5 έτη σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 
•Γνώση ΕΓΛΣ – φορολογικής νομοθεσίας 
•Πολύ καλή γνώση ΜS office, excel. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ακεραιότητα, εντιμότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση  
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@tresorhotels.com

Η εταιρεία Laoudis Foods, μια εμπορική επιχείρη-
ση που έχει ως αντικείμενο την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των βιομηχανικών πελατών της που ασχο-
λούνται με τη ζαχαροπλαστική, την αρτοποιία και το 
παγωτό, επιθυμεί να προσλάβει: 

Άτομο ώστε να στελεχώσει  
το Τμήμα Λογιστηρίου 
(πλήρης απασχόληση)

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Πι-
κέρμι Αττικής.
 
Καθήκοντα: 
•Λογιστικές εγγραφές 
•Καταχώρηση παραστατικών σε Γ’ κατηγορίας  
λογιστικά βιβλία 
•Ενδοκοινοτικές αφίξεις - παραδόσεις 
 
Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης λογιστικής 
•Άριστη γνώση ΕΛΓΣ 
•Άριστη γνώση υπολογιστών  
(θα εκτιμηθεί πιθανή γνώση ERP Entersoft) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα λογιστηρίου 5 ετών 
•Ομαδικότητα 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(σε περίπτωση άνδρα υποψηφίου) 
 
Παρέχονται από την εταιρεία: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το βι-
ογραφικό τους στο e-mail: info@laoudis.gr ή με φαξ 
στο 210 6039282.

SKUBA GROUP (www.skuba.biz) was established in 
1992, and now it runs 20 companies in 14 countries 
and employs 830 workers. The group is among the 
leading wholesalers of spare parts for trucks and 
trailers in the Central and Eastern European market. 
Consolidated turnover of the group amounted to 115 
million euro in 2013.

The main operating principles of SKUBA GROUP 
are the supply of a wide assortment of spare parts, 
ranging from original to alternative, at an attractive 
price and fast deliveries. Among our regular suppliers 
are well-known global giants. The Group seeks to 
supply its customers with a wide range of spare parts, 
to make them 100 per cent satisfied.

SKUBA GROUP is going to establish the daughter 
company - SKUBA HELLAS - in March, 2014. 
Therefore we are looking for:

Chief Accountant

Who will be in charge of full scope accounting 
and reporting of the company. 
 
Work place: Thessaloniki, Greece 
 
Main tasks: 
•bookkeeping, 

Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες υπηρεσιών marketing & προώθησης 
πωλήσεων, ζητά για λογαριασμό πελατών της, μεγάλων Ελληνικών & πολυεθνικών εταιρειών:

Προωθήτριες Προϊόντων  
(κωδ. GrS-02.2014)

Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων των εταιρει-
ών 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 σημαντι-
κότερο να έχουν ταλέντο στις πωλήσεις καθώς η 
ενέργεια συνδέεται με πωλήσεις. Πιο συγκεκριμέ-
να, 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 καλ-
λυντικών (στις κατηγορίες που έχουν προωθήσει 
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται καλλυ-
ντικά, ιδανικά περιποίηση προσώπου και σώματος 
και προϊόντα οικιακής χρήσης). Η προϋπηρεσία 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 πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό GrS-02.2014 μέσω 
e-mail στο hr@melialice.gr ή να καλέσουν στα τη-
λέφωνα: 211-18.28.239, 693-44.22.897 (10:00-
15:00) για ραντεβού.

IRI is the leading global analytics partner to majority of the largest consumer product goods, retail and 
healthcare companies in the world. Our innovative and disruptive industry heritage delivers growth for our 
clients across the globe by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their businesses 
across sales and marketing. Our Analytics Centre of Excellence (ACE) is our global analytics hub situated 
in Athens that services our clients globally, and is one of the fastest growing companies in Greece. For us 
innovation is about our people and our culture, we believe that by empowering our people we empower 
our clients, and it is this highly successful formula which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but above all interesting environment with 
like-minded people that are driven to deliver growth to our clients. If you are seeking for an international 
career in a fast growing organisation and you think you are a good fit then join us! We are currently 
looking for:

5 Analytical Consultants
Key responsibilities: Run and assess econometric and statistical models, and prepare reports for 
business analysis.

Qualifications: 
•A minimum of a master’s degree (MSc) with merit in statistics, engineering, operational research or 
similar quantitative field of study 
•Analytical thinking and problem solving skills 
•Experience in econometric and statistical models is an advantage 
•Experience with process oriented systems is an advantage 
•Exposure in market research is an advantage 
•The working language is English so fluency in verbal and written English is necessary 
•Working experience is not a prerequisite but it will be an advantage 
•Be a team player 
•Fulfilled military obligations

The company offers a highly 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

H Εταιρία ERGOPHARM ζητεί: 

Πωλητές 
Για την προώθηση των παραφαρμακευτικών προϊόντων της στο χώρο του φαρμακείου για το Νόμο 
Αττικής. 
 
Προϋποθέσεις 
•προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•δυνατότητα ταξιδιών 
•ευχέρεια στον προφορικό λόγο 
•άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
 
Προσφέρονται μισθός, ποσοστά πωλήσεων και bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: a.zacharaki@ergopharm.gr

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά τελειόφοιτους για:

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
Κωδ. Θέσης: ΠΡΑ_14

Οι ασκούμενοι θα εκπονήσουν την πρακτική 
τους άσκηση στην ειδικότητα τεχνικών υπο-
στήριξης υπηρεσιών πληροφορικής και τηλε-
πικοινωνιών (Αθήνα).
Απαραίτητα προσόντα 
•Τελειόφοιτος Τ.Ε.Ι των ανωτέρων τμημάτων 
•Δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 

Επιθυμητά προσόντα 
•Καλή γνώση Microsoft windows xp/vista/7/8 office 
•Πιστοποίηση γνώσεων τεχνικού δικτύων και 
υπολογιστών 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@forthnet.gr

Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Senior Key Account Manager 
με έδρα την Αθήνα

Αναφορά θέσης: Δ/νση πωλήσεων 
 
Κύρια καθήκοντα 
•Διαπραγματεύσεις με retailers 
•Έλεγχος προϋπολογισμού 
•Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής 
•Διοίκηση ομάδας πωλήσεων 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Εμπειρία κey account management τουλάχιστον 
2-4 χρόνια 
•3-5 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 

•Ευχέρεια στη χρήση MS Office 
•Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει πρόσθετη ιατροφαρμα-
κευτική κάλυψη και εταιρικό αυτοκίνητο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
h-r@kallimanis.gr με τον κωδικό SKAM.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα υπάρξει επικοινωνία 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνά-
ντηση για συνέντευξη.

Εκπαιδευτής Σωστικών Μέσων Πλοίων
Η Norsafe Watercraft Hellas sa βιομηχανία σωστικών μέσων και μέλος του Νορβηγικού Ομίλου Nosrafe 
Group ζητεί εκπαιδευτή για θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα χρήσης σωστικών μέσων πλοίων 
στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας στη περιοχή του Λαυρίου.

Καθήκοντα – Ευθύνες: Τα κύρια καθήκοντα της θέσης εργασίας είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός 
και εκτέλεση της εκπαίδευσης χρήσης σωστικών μέσων με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την 
απαιτούμενη γνώση για σωστή χρήση των σωστικών μέσων πλοίων χρησιμοποιώντας τα σωστικά μέσα 
του εκπαιδευτικού κέντρου.

Προσόντα – Προϋπηρεσία: 
•Τεχνικές γνώσεις (π.χ μηχανολογικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά) καθώς και πιθανή ενασχόληση  
στο εκπαιδευτικό τομέα θεωρούνται σημαντικά προσόντα για την θέση. 
•Η κατοχή σχετικού πτυχίου ΑΕΙ καθώς και η προϋπηρεσία σε σχετικό τομέα θα θεωρηθούν  
ως επιπλέον προσόντα.  
•Καλή γνώση Αγγλικών και computers.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική δ/νση:  
hr.nwh@norsafe.com, website: www.norsafe.com

KRI KRI milk industry wants to employ a:

Sales Manager for Erbil 
(Kurdistan – North Iraq)

Sales Manager 
 
Job description: 
•Customer management. Handle the export 
process toward the client. 
•Monitor the market and analyze competition. 
•Work close with the client’s or distributor’s sales 
force. 
•Direct report to the exports manager based in 
Serres, North Greece. 
•Watch over the operations of building the new 
production plant in Erbil, in cooperation with our 
local distributor. 
 
Key skills and qualifications: 
•University degree in economics or business 
administration or equivalent 
•Excellent command of English language. 
Knowledge of Arabic language will be considered 

as a very strong asset 
•Experience in sales management is a must 
•Managerial and organizational experience will be 
considered as an extra asset 
•Problem solving, analytical and leadership skills 
•Communicative and organizational skills 
•Computer literacy - MS Office user (mainly word, 
excel, internet) 
•Up to 43 years old 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
 
For the above position our company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Career prospects 
•Continuous training 
•Modern, dynamic and friendly workplace

Curriculums vitae can be sent either by electronic 
mail to: career@krikri.gr, HR Manager: Paul 
Mavridis, 0030 6949197081, 0030 3210 68313.

Η εταιρία Neumueller εργάζεται με σχεδόν 350 συναδέλφους ως συνεργάτης της βιομηχανίας στον 
τομέα εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών.

Τον τελευταίο χρόνο η εταιρία Neumueller επεκτάθηκε και στον τομέα της υγείας, όπου συνεργάζεται με 
κορυφαία και εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας αναζητούμε ενδιαφερόμενους με την παρακάτω ειδικότητα σε 
διάφορες τοποθεσίες μας στη Γερμανία:

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στον τομέα Hardware –  
Software και Matlab-Developers  

Σε όλους τους τομείς Βιομηχανίας

Εάν ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας για την παραπάνω θέση εργασίας, τότε παρακαλώ στείλτε το βι-
ογραφικό σας σημείωμα, όπως επίσης και το πτυχίο σας με αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: kontakt@neumueller.org

Θα σας στηρίξουμε στην ανάγνωση του πτυχίου σας στις γερμανικές αρχές και θα σας παρέχουμε δια-
μονή στην αρχή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: +30 6977 908585 
υπόψη κας Σοφίας Αναστασιάδου. Website: www.neumueller.org
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•manage general ledger (buyers, suppliers,  
cash register), 
•monitor and collect debts, 
•monitor and control cash transactions inside  
the company, 
•prepare monthly payrolls and manage other 
employee related costs, 
•monitoring of legislation in the field of finance, 
accounting and taxation, 
•control over the accuracy and legality of the 
accounting records (the company is going to use the 
ERP - business management software - of the group), 
•prepare monthly, quarterly and annual statements 
(cash flow, profit/loss report, balance sheet) 
and other reports for the authorities and the 
headquarters in Lithuania, 
•prepare the documents for annual audit/fiscal 
control, 
•manage VAT and other tax related tasks, 
•report to CEO and the headquarters in Lithuania. 
•with the development of the company manage, 
the accounting team should be developed. 
 
Requirements: 
•at least 3-4 years of chief accountant experience  
in an international trading company, 
•degree in economics, finances, accounting or 
business management, 
•excellent knowledge of financial and tax legislation 
of Greece, 
•experience in financial analysis and tax 
optimization, 
•experience with ERP system and software 
implementation, 
•relevant experience and knowledge in payroll  
is an advantage, 
•strong sense of responsibility, management, high 
level of analytical skills, numeracy and financial 
awareness, 
•native Greek and very good English language.
 
We offer: 
•dynamic, multinational team, 
•all necessary support and wide range of business 
experience, 
•good working conditions, 
•the grow of the accounting team.

The terms of recruitment process: 
•questionnaires to complete will be provided until  
5th of March, 
•phone/skype interviews with short-list candidates 
will be held on 10-14th of March, 
•meetings with final candidates will be held  
on 17-21th of March in Thessaloniki, 
•we expect to employ a chief accountant in March/
April of 2014.

Please send your CV in english by e-mail:  
info@skuba.gr. For more information please contact 
Mrs. Kristina Kovrikova by cell: 37065990004 or 
skype: kristinakovrikova.

Ο πελάτης μας, πολυεθνική εταιρεία, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή  
(ACC02) με 6μηνη σύμβαση

H/O ιδανική-ός υποψήφια-ος θα πρέπει να δια-
θέτει:
•πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση τη λογιστική 
•5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο  
παραγωγικής εταιρείας με βιβλία Γ’ κατηγορίας 
•πολύ καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., ΦΠΑ καθώς  
και εργατικών & μισθολογικών θεμάτων 
•πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•πολύ καλή γνώση Ms Office & ERP 
•μεταφορικό μέσο

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διαχεί-
ριση όλων των θεμάτων των εργαζομένων (έκδοση 
μισθοδοσίας, κλπ), η έκδοση του ΦΠΑ, οι μηνιαίες 
συμφωνίες εμπορικού-λογιστικής, ο έλεγχος, η προ-
ετοιμασία & η κατάθεση των συμφωνητικών της εται-
ρείας και η συμμετοχή στο μηνιαίο reporting και στην 
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασι-
ακό περιβάλλον.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Το ξενοδοχείο Lindos Imperial της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Γλύστα στο Κιοτάρι, Ρόδου ζητεί 
για τη σεζόν 2014:

Cost Controller
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και γνώση της αγοράς 
προμηθειών 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και παρακο-
λούθησης στόχων

Πληροφορίες καθημερινά πλην Κυριακής 10.00 - 15.00. 
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φω-

τογραφία στο e-mail: hr.imperial@lindoshotels.com.
Fax: 22440 29200, τηλ: 22440 29209.

Junior Financial Analyst 
(κωδ. JFA)

Όμιλος εταιριών με έδρα στα Βόρεια Προάστια Αθη-
νών, ζητά να προσλάβει: Junior Financial Analyst.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο A.E.I.-Τ.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης  
•2-4 έτη προϋπηρεσίας σε τμήμα οικονομικής  
ανάλυσης - reporting κατά προτίμηση ομίλου. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και του MS Office 
•Καλή γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ., (γνώση IFRS θα  
εκτιμηθεί) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση με προγράμματα ΕRP, Galaxy, Kefalaio. 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα, αναλυτική και συνθετική σκέψη 
 
Περιγραφή θέσης εργασίας 
•Συμμετέχει στο μηνιαίο reporting των εταιριών  
του ομίλου 
•Αναλύει αποκλίσεις με budget και προηγούμενη 
χρήση 
•Παρακολουθεί λογιστικά εταιρίες παροχής  
υπηρεσιών του ομίλου 
•Συμμετέχει στην διαδικασία έκδοσης  
προϋπολογιστικών καταστάσεων 
•Προετοιμάζει οικονομικά report που ζητούνται  
ad hoc από την διοίκηση του ομίλου 
•Συμμετέχει στην διαδικασία κλεισίματος  
ισολογισμών και ενοποίησης των οικονομικών  
καταστάσεων του ομίλου 
•Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εταιριών  
σύμφωνα με τις πολιτικές που ακολουθεί ο όμιλος 
•Συμμετέχει σε projects της οικονομικής διεύθυνσης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.com  
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί 
εχεμύθεια.

Βιομηχανία ζητά:
Πτυχιούχο  

Οικονομικών Επιστήμων 
Κωδ. Θέσης: ΙΚΟΝ

Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο οικονομικών σχολών πανεπιστημιακής  
και όχι τεχνολογικής εκπαίδευσης 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή  
της Χαλκίδος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
hrcomgroup@gmail.com

Finance Manager

Our client, an international company of FMCGs, 
cosmetics products, well-established in Greece, 
wants to hire a Finance Manager.

The incumbent will supervise a team of five (5) 
people in the areas of budgeting, analysis, reporting, 
controlling, credit, IT as well as the outsourced 
accounting function.

Requirements 
•University education in finance and/or accounting.  
A master’s degree is strongly desired. 
•At least seven years experience in the function 
of finance including budgeting and reporting. 
Experience in both an audit firm and in industry  
will be considered an advantage.  
•Good knowledge of the Greek GAAP and IFRS. 
•Excellent knowledge of the English language. 
•Computer literate. 
• “A” class signatory license is desired. 
•Age up to 40 years old.

Competencies 
•Strong analytical skills; able to “read behind figures” 
and draw valid conclusions. 
•Able to pay attention to details and work under strict 
deadlines. 
•Effective presentation skills. 
•Hands-on management and result-driven. 
 
The company offers pleasant work environment, 
healthy growth potential and attractive remuneration 
package. 
Interested candidates may forward their CV 
quoting reference code: SH/FM/DK. Send your 
cv’s to the following e-mail: athens@amrop.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Υπεύθυνο Μηχανογράφησης

Αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη και συντήρηση υπάρχοντος δικτύου 
•Υποστήριξη λογισμικού CRM-PMS-ERP 
•Υποστήριξη και συντήρηση system software, 
hardware και τεχνολογιών Microsoft 
•Επίλυση τεχνικών προβλημάτων 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τμήματος πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία σε περιβάλλον ξενοδοχείου 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση 
προς συνέντευξη.

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετω-
πίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 

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

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέ-
πι, Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

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

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

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

IT Help Desk  
Manager (code ITHD1101)

Our client, a leading technology organization, is 
seeking to recruit an IT Help Desk Manager in order 
to strengthen its team.

Position’s main accountabilities include: 
•Development of an IT 24 hour technical and 
application support culture 
•Manage special projects and provide tier 
3 technology support to system users by 
troubleshooting network and server hardware, 
personal computers, software applications, 
telecommunication and network communication 
issues 
•Design, document, approve and maintain advanced 
help desk incident/statistical reports, training 
materials, policies, and other related materials 
including hardware specifications/requirements 
•Understanding of information technology 
infrastructure library (ITIL) and experience applying 
ITIL methods to corporate policies and procedures 
•Provide individual application and technical support 
to executives 
•Technical support and training to the help desk 

operations team 
•Lead the team in providing guidance, assistance, 
coordination and follow-up on inquires and in the 
resolution of reported problems or malfunctions 
 
Candidate requirements: 
•The ideal candidate should be communicative 
with excellent people and interpersonal skills 
with advanced ability to adapt, be flexible and 
manage change effectively and transparently 
•Ability to work in a cooperative team environment 
and help accomplish shared goals 
•Motivated, energetic, positive, adaptable, and 
innovative 
•Exceptional planning, organizational, analytical, 
problem solving and decision making skills 
•Expert knowledge of internal system architecture for 
both hardware and applications 
•Proven experience as an IT support/help desk 
manager of large populations 
•Excellent academic background, including 
at a minimum a bachelor’s degree in computer 
engineering, software engineering, information 
technology/systems, mathematics or other related 
field 
•Fluency in English, written and spoken

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Software Engineer  

(Full-time contractor)

Remuneration: Competitive 
Location: London / Poland / Greece 
Closing date: 15 March 2014

Overview: Stratagem Technologies is seeking an 
experienced software engineer with a passion for 
solving difficult problems.

Company Description: Stratagem Technologies 
is a financial technology company focused on 
cutting-edge research, analysis, trading and tools 
for the sports betting market. Founded in late 2012, 
Stratagem represents the culmination of knowledge 
and expertise derived from a wealth of experience 
in the financial markets and sports betting industry. 
Our focus and ongoing commitment is to combine 
outstanding people with innovative technology 
to become an industry leader. We aim to set the 
standard in the sophistication of trading strategies 
and analytical research in the field of sports betting 
and sports performance analysis.

By combining the domain expertise of its subsidiary 
onside analysis with extensive data and the very 
latest statistical modelling and analysis techniques, 
Stratagem is uniquely positioned to provide premium 
quality services for analytical and data-driven sports 
betting traders. Our products include the StatPlat 
platform for professional football betting traders, a tool 
that we are continuously and significantly enhancing. 
By additionally harnessing our financial trading 
expertise to build automated trading capabilities, we 
are creating a truly multi-layered business.

Our business is based on 3 fundamental 
principles: 
•we position ourselves at the leading edge of 
technological innovation; 
•we seek and work with the most talented people we 
can find; and 
•we reward on merit.

The Role: We are seeking a passionate software 
engineer who enjoys working on technologically 
challenging problems. The successful candidate 
will participate in the full software life-cycle, from 
researching the problem to implementation, deployment 
and production monitoring.

As part of the development team, you will have 
responsibility for developing and maintaining the critical 
technology that underpins the Stratagem approach, 
including real-time data analysis applications and 
automated trading software. As a member of a small 
but growing team you will have the opportunity to make 
a significant contribution to business-critical software.

The position will initially be offered on a full-time 
contractor basis, with the longer-term goal being a 
full-time position as a Stratagem employee.

Your profile: Most of all you will enjoy coding and take 
real pride in developing high-quality software. You will 
enjoy learning and probably like to experiment with 
new languages, technologies and libraries outside of 
your day job. Adopting best practices (such as AGILE 
workflows, source control, extensive testing and code 
reviews) will come naturally to you. 

We think you should have: 
•A 2:1 or above (or equivalent) in a degree with 
considerable scientific content 
•A minimum of 3 years of commercial software 
engineering experience working with real-time, high 

Το Αθηνόραμα ζητά:
Customer Service Executive

Για το συνδρομητικό club μελών του «Αθηνόρα-
μα Club». 
 
Καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων μελών 
•Τηλεφωνική πώληση συνδρομών σε ενεργούς 
αλλά και νέους πελάτες 
•Υποστήριξη λειτουργιών, οργάνωση και  
αρχειοθέτηση γραφείου 
•Reporting 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος έχει: 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Πολύ καλή γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στην λειτουργία συστημάτων ERP 
•Δυναμικό χαρακτήρα 

•Ισχυρή οργανωτική ικανότητα 
•Συνεργατικό πνεύμα 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό  
Αμπελοκήπων) 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
athinoramaclub@athinorama.gr

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής μας, για τους τομείς χειρουργικών και φαρμάκων ζητάμε άμεσα:

Ιατρικό Επισκέπτη - Πωλητή
Για την περιοχή της Αττικής με έδρα την Αθήνα. 
 
Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος, ηλικίας έως 30 
ετών, πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά  
προτίμηση θετικών επιστημών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας & χρήσης  
υπολογιστών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 

•Οργανωμένο, ευέλικτο περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες  
μεθόδους ιατρικής ενημέρωσης 
•Ταχεία αναγνώριση και προοπτική εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη 
στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας στο e-mail:  
hospital-line@hospital-line.gr αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Business Sales Specialist 
Κωδικός: BUSS SLS 04 

Τοποθεσία: Λάρισα
•Έχετε εμπειρία στις εταιρικές πωλήσεις; 
•Είστε ανταγωνιστικοί στην επικοινωνία και  
τις διαπραγματεύσεις; 
•Είστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες; 
•Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο ευέλικτο και  
ευπροσάρμοστο σε ένα δυναμικό περιβάλλον; 
 
Tι αναμένουμε από εσάς: 
•Ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση  
του υπάρχοντος πελατολογίου καθώς και  
στην προσέλκυση νέων εταιρικών πελατών. 
•Προώθηση νέων υπηρεσιών στους ήδη  
υπάρχοντες αλλά και νέους εταιρικούς πελάτες. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης  
σε όλους τους εταιρικούς πελάτες και άριστης 

after sales υποστήριξής τους. 
 
Τι προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών. 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη  
στόχων. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμική εταιρεία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιο-
γραφικά τους δηλώνοντας τον κωδικό θέσης ερ-
γασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.B.E., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθή-
να. E-mail: jo@wind.gr. Fax: 210 6106504. Όλες 
οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα.

Ανώνυμη εκδοτική εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των νομικών & φορολογικών βιβλίων και των cd 
rom, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Telemarketing Agents 
(ένδειξη TAG-08)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία  
μέσω τηλεφώνου (Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία  
σε οργανωμένο call center) 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία σε εναλλασσόμενο ωράριο  
(πρωινές-απογευματινές βάρδιες) 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερό πακέτο αποδοχών 

•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μερική απασχόληση 
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται 
υπόψη κου Γουμενοπούλου στο e-mail: 
goumenopoulos@sakkoulas.gr,  
fax: 210 3390075 με την αντίστοιχη ένδειξη.

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

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία έναν Εμβιο-Μηχανικό, κάτοχο μεταπτυχι-
ακού / διδακτορικού διπλώματος, με εμπειρία σε τομείς όπως tissue engineering, ορθοπεδικά εμφυτεύ-
ματα, επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας με έμφαση στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας  
(DICOM Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, όπως Python, Matlab / Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση 
e-mail career@nikitec.gr. NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 
85249, website: www.nikitec.gr

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local knowledge 
and expertise, European presence and mostly through its highly educated and experienced team of 
people. For this qualified team, we are looking to recruit:

Εxperienced Clinical  
Research Associates

Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all aspects of clinical trial set-up, and monitoring activities 
•University degree in life science sector (biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of Greek and English language (both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work independently in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office

The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: mkouroumalis@zeincro.com or by fax at: 210 6134695 or 
to the following address: Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 Vrilissia, Athens.

Στηρίζουμε τον κόσμο της υγείας.

Η ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. αναζητά, για την έδρα της στο Γέρακα:

Υπάλληλο Διαγωνισμών
Η θέση απαιτεί: 
•Άριστη γνώση διαγωνισμών 
δημοσίου, κατά προτίμηση  
με εμπειρία σε διαγωνισμούς 
νοσοκομείων (απαραίτητη  
προϋπόθεση) 
•Εξαιρετική γνώση MS-Office 
και ειδικότερα excel & access 
•Ευφράδεια Αγγλικών (ομιλία 
– γραφή 

•Γνώση εμπορικής αλληλογραφίας 
•Οργανωτικές ικανότητες με 
δυνατότητα τήρησης χρονοδια-
γραμμάτων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με 
διάθεση για εργασία 
 
Η εμπειρία χειρισμού  
ERP Business – LogicDIS  
& CRM Cormos, αποτελεί  

σημαντικό πλεονέκτημα 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή εργασία με  
προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές απολαβές 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: marketing@envivo.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Γραφίστρια-α στο Δημιουργικό Τμήμα
Σύντομη περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία μακετών για τα εικαστικά των ρούχων (τυπώματα & κεντήματα) 
•Ολοκλήρωση μακετών (επιλογή χρωμάτων και τεχνικών) 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πολύ καλή γνώση στα προγράμματα illustrator & photo shop 
•Γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: julie.siozou@alouette.gr με 
την ένδειξη «Γραφίστρια-α για το δημιουργικό».
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availability scalable systems 
•Significant experience with Python (CPython) 
including testing (pyunit/unittest) and Python’s 
release procedures 
•Experience working with critical software where 
bugs can directly cost money and attention is paid to 
testing, staged releases and redundancy 
•Experience with at least one other compiled object-
oriented language (Java/C++) 
 
We would like you to have: 
•Experience with concurrent programming in Java 
•Experience with continuous integration servers  
(e.g. Jenkins, Teamcity) 
•Experience with Mongo DB

We appreciate that not everyone gets to the same 
place by the same path. If you feel you are an 
ideal candidate but don’t meet one or two of these 
requirements please apply and provide additional 
details as required.

How to apply: To apply for the role please email 
your CV and a covering letter (with the job title in the 
subject of the e-mail) to recruiting@stratagem.co. Tell 
us why you would be a good fit for the Stratagem team 
and how working for Stratagem will help achieve our 
goals and yours.

Shortlisted candidates will be invited for interview 
and will be required to demonstrate proficiency by 
completing a recruitment exercise.

We respectfully note that we will not be using recruitment 
consultants for this position and will simply not reply to 
unsolicited applications or enquiries from such parties.

We have an immediate opening for a:

Delphi Senior  
Software Engineer 

In our Athens office to join the Developers team. 
 
The successful candidate will be responsible in 
collaboration with other experts to develop retail 
solutions. 
 
Job Requirements: 
•At least 2 years of significant experience on Delphi 
Application development. 
•Experience in Oracle. 
•Experience in html5 and mobile devices. 
•Familiarity with retail or/and ERP solutions. 
•Knowledge and understanding of business 
processes. 
•Experience in communicating with devices  
(Serial, USB, etc.) will be significant advantage. 
•Ability to work both independently and as part  
of a team. 
 
Educational / Behavioral Competencies: 
•Computer science degree or equivalent 
•Team player 
•Strong work ethics 
•Drive and enthusiasm to deliver high quality 
products 
•Ability to work under pressure 
•We Offer 
•Competitive wages 
•Bonus achievement goals 
•Prospects of development in a modern environment 
 
Desired Skills & Experience 
•Delphi 7, Databases, Oracle, html 5, java.

If you are willing to become part of our team of 
professionals and make a difference, please send a 
detailed CV to this e-mail: account@opensystem.gr

TRASYS is a leading Information Technology 
services and consulting company focusing on four 
activities: consulting services, solutions on development 
& integration, managed services and technical 
assistance. With more than 650 IT professionals 
combining in-depth business expertise and state-of-
the-art most advanced working methodology, TRASYS 
aims to provide innovation in environments marked by 
constant shifts. With the client’s success in mind and 
our people as our number one asset, we enjoy through 
a highly versatile team the trust of over 300 customers 
spanning Europe in a wide range of sectors including 
international organizations, industry and distribution, 
financial services, utilities, public sector, aeronautics 
and defence. As part of its business development 
strategy, TRASYSis currently looking for a:

Senior GWT (Java)  
Developer 

Athens, Greece -  
Ref: TRG-GWT

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

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in information technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT 

after the completion of studies with experience in 
Java/JEE development 
•Excellent knowledge of GWT (min. 2 years) 
•Proven working experience XML, SQL, Spring, 
Hibernate, Eclipse, design patterns and web 
services 
•Knowledge on Agile software development, UML, 
GIT 
•Knowledge of JBoss application server is an 
asset 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system implementing 
wide requirements and business rules in the 
scientific area.  
•Therefore, previous experience in large, complex 
systems using the mentioned technologies is required.

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

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

Greek company rapidly expanding with abroad 
activities is seeking for:

Software Developer

The core activities are: 
•Data correction utilizing C#, SQL queries 
•Design and development of web-based applications 
•Generating statistics and reports, from the database 
•Develop, test and maintain web applications 
•Collaborate with software development team 
•Development of front-end and back-end systems. 
 
Qualifications: 
•University degree in computer science or related 
field 
•Strong analytical capabilities, team- and quality-
oriented 
•Working experience 3 years and above 
•Experience in JSE/JEE, HTML 4/5, jQuery, C#, 
SQL, ASP.NET or ASP.NET MVC, 
•Experience with any of the following technologies is 
considered a strong asset: Data migration 
•Experience of working with version control systems 
•Good experience with Databases 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
 
Send your cv to the following e-mail: 
healthhrdpt@gmail.com. Code: HR.IT.02.14

Η STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ είναι εταιρία συμβούλων/ 
μελετητών με έδρα στο Μαρούσι. Κύριο αντικείμε-
νο των δραστηριοτήτων της είναι η υποστήριξη, ως 
σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ), τελικών 
δικαιούχων διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων 
στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διαχείριση 
έργων τα οποία εντάσσονται σε εθνικά και κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ (Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΠΕΠ κτλ), 
IΝTERREG, URBACT, MED, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
ΕΤΑ, EQUAL κτλ).

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει και την εκπόνηση 
σχετικών μελετών (επιχειρησιακά σχέδια, ωρίμανση 
έργων, τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές προδιαγραφές, 
τεύχη προκήρυξης διαγωνισμών, μελέτες σκοπιμότη-
τας, τεχνικοοικονομικές μελέτες κτλ). επίσης συμμετέ-
χει και η ίδια σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανά-
πτυξης (Ε&ΤΑ) καθώς και σε δράσεις που εμπίπτουν 
στο ΕΚΤ. Κύρια πελατειακή της βάση είναι οι ΟΤΑ Α’ 
και Β’ βαθμού και γενικά το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
Σωματεία, ΜΚΟ, ΚΕΚ και, σε σταδιακά αυξανόμενο 
βαθμό, οι Επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των έργων Ε&ΤΑ, η εταιρία υλοποιεί 
ερευνητικό έργο μελέτης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
ενός καινοτομικού, δυναμικού και ολοκληρωμένου 
διαδικτυακού συστήματος δημιουργίας και λειτουργί-
ας εικονικών επιχειρήσεων. Τμήμα του έργου αυτού 
αποτελεί η ανάπτυξη μιας σύνθετης ψηφιακής πλατ-
φόρμας η οποία θα γίνει σε web περιβάλλον.

Αναλυτής / Προγραμματιστής  
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Για την ανάπτυξη της ως άνω διαδικτυακής πλατφόρ-
μας η STRATIS ζητά για συνεργασία Αναλυτή / Προ-
γραμματιστή με εμπειρία στον σχεδιασμό και ανά-
πτυξη βάσεων δεδομένων & σύνθετων - απαιτητικών 
διαδικτυακών εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής (ή αντίστοιχο) 
•Γνώση ανάπτυξης σύνθετων web εφαρμογών  
με ελεύθερο λογισμικό 
•Γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης CMS για  
υποστήριξη web εφαρμογών με ελεύθερο λογισμικό. 
•Γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων  
δεδομένων με ελεύθερο λογισμικό  

•Γνώση δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων  
με ελεύθερο λογισμικό 
•Γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης CRM  
συστημάτων με ελεύθερο λογισμικό 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμματιστικών  
εργαλείων PhP, Java, HTML5, MySQL  
ή αντίστοιχων, για την υλοποίηση των ως άνω. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική σε 
αντίστοιχο θέμα με αυτό του ερευνητικού έργου  
(εικονικές επιχειρήσεις). 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα 
Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγ-
γλικά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέρο-
ντας τον κωδικό ΙΤ_1402.

Senior .NET Software  
Engineer - Αθήνα

Looking for a place to make a difference? 
IntelliSolutions SA is looking for the best in the 
industry.

Η IntelliSolutions ΑΕ, ως μια από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληρο-
φορικής, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα 
την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων ικανοποίη-
σης των πελατών της. Η εταιρία στελεχώνεται από 
επιστήμονες με εκτενή πείρα στην Ελληνική και δι-
εθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία 
στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορι-
κής παγκοσμίως ενώ απευθύνεται στην τραπεζική 
και τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς και σε εξειδικευ-
μένους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεχώς τους καλύτε-
ρους συνεργάτες στην αγορά, αυτούς που θα συνει-
σφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας με το ταλέντο 
και τις ικανότητές τους.

Η θέση του Senior .NET Software Engineer ανα-
φέρεται στο διευθυντή επιχειρησιακών λύσεων. Ο 
κατάλληλος υποψήφιος έχει ενεργό ρόλο στο σχεδι-
ασμό έργων καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποί-
ηση ολοκληρωμένων λύσεων σε μεγάλους οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις, με μια σειρά από εργαλεία 
και πλατφόρμες. Ιδανικά, κατέχει αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην ανάλυση επιχειρηματικών και λειτουρ-
γικών απαιτήσεων αντίστοιχων έργων, στην υλοποί-
ηση έργων σε τεχνολογίες Microsoft ASP.NET, C#, 
SQL Server, καθώς και την επικοινωνία με Business 
Managers και ομάδες ανάπτυξης του πελάτη.

Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο ανώτερης / ανωτάτης εκπαίδευσης  
στην επιστήμη της πληροφορικής (CS) ή άλλο  
παρεμφερή κλάδο, προτιμητέα σε επίπεδο  
μεταπτυχιακών σπουδών 
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην ανάπτυξη και 
την υλοποίηση έργων σε πλατφόρμες Microsoft 
.NET Framework 
•Εμπειρία ανάλυσης απαιτήσεων, προετοιμασίας 
τεχνικών παρουσιάσεων καθώς και συγγραφής  
τεχνικών προτάσεων 
•Εξαιρετική εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL 
Server και σε τεχνολογία reporting services 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε MS 
SharePoint 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας καθώς και όρων πληροφορικής  
στα Ελληνικά & Αγγλικά 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό για συμμε-
τοχή σε αντίστοιχα έργα θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

Η εταιρία προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περι-
βάλλον και τη δυνατότητα συνεργασίας με συνα-
δέλφους οι οποίοι κατατάσσονται στους καλύτερους 
της αγοράς, καθώς και την ευκαιρία συμμετοχής σε 
υλοποίηση έργων στους μεγαλύτερους οργανισμούς 
στην Ελλάδα. Στον κατάλληλο υποψήφιο-ια θα δοθεί 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσό-
ντων καθώς και εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείω-
μα μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή μέσω e-mail, 
στα Ελληνικά ή Αγγλικά: jobs@intellisolutions.gr. 
(Υπόψη: τμήμα προσωπικού, Ref: SSE 0214). Όλες οι 
αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές. Website: http://
www.intelli-corp.com

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).

Περιγραφή: Μεγάλη ελληνική βιομηχανία, με ηγετική 
θέση στην Ελληνική Αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό 
 Υπεύθυνου Πληροφορικής

Κύριες υπευθυνότητες 
•Τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου χρηστών Η/
ΥΠ 
•Συμμετοχή ως βοηθητικός στην ανάπτυξη νέων 
υποδομών υλικού και λογισμικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τομέα πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση προϊόντων Microsoft. 
•Εργασιακή εμπειρία 1-2 έτη επιθυμητή 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης προ-
βλημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας στο e-mail: 
it201402@hotmail.com και γίνεται μέλος μίας δυναμι-
κά εξελισσόμενης ομάδας. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν μόνο 
οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Εταιρεία συμβούλων ζητάει να προσλάβει:

Γραφίστα
•Με γνώσεις σχεδιαστικού site (web master) 
•Επιθυμητή η γνώση αγγλικής και σχετική  
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@odysseytech.gr

Το ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη 
σεζόν 2014:

Γραφίστα /  
Υπεύθυνο Διαφήμισης

Περιγραφή Θέσης: 
•Δημιουργία εντύπων & ηλεκτρονικού υλικού προ-
ώθησης. 
•Ανανέωση ιστοσελίδας και social media 
•Προετοιμασία και αποστολή newsletter 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο σε γραφιστικές τέχνες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώση 3ης γλώσ-
σας επιθυμητή. 
•Δεξιότητα συγγραφής κειμένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιο-

γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
secretariat@minoapalace.gr

Για τις κεντρικές εγκαταστάσεις μας στο Κάτω Σχολά-
ρι Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57500) ζητείται:

Γραφίστας/Γραφίστρια 

Με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. 
 
Γνώση των παρακάτω προγραμμάτων: 
•Indesign 
•Corel draw 
•Microsoft office 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
totalcleaninghr@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ζητούνται άμεσα 10 άτομα κάθε ηλικίας για Τηλε-
φωνικές Πωλήσεις. Σταθερός και σίγουρος μισθός 
από 250 ευρώ - 1300 ευρώ ανάλογα με τα προσόντα 
μαζί με τα υψηλότερα bonus της αγοράς .

•Μόνιμη απασχόληση 
•Άμεσα διαθέσιμοι για Interview 
•Ευχάριστο και ανθρώπινο περιβάλλον  
εργασίας. 
•Μόνιμη ή part time απασχόληση  
(πρωινή-απογευματινή). 
•Η εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

Δίπλα από ΗΣΑΠ και όλα τα μέσα μαζικής  
μεταφοράς. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saleinhq@gmail.com. Τηλέφωνο: 6948 657408,  
213 0285343 - 47, Κύριος Μάνθου. 

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών και επίσημος συνεργάτης της hol δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπροσώπους  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

6ωρη Απασχόληση 
(Κωδικός: ΕΤΠ 01 -14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
Διεύθυνση Πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περι-
λαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία Τηλεπικοινωνιών / 
Internet. 
 
Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον 
του παρεχόμενου μισθού. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυν-
ση: jobs@360connect.gr

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

Telesales Supervisor
Ρόλος: 
•Διαχείριση ομάδας τηλεφωνικών πωλήσεων  
(monitoring, 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

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών  
Πωλήσεων

Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1989 με με-
γάλη επιτυχία στον χώρο των τηλεοπτικών και τηλε-
φωνικών πωλήσεων και σήμερα έχει 2.000.000 ενερ-
γούς ευχαριστημένους πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρία αναζητά εκπροσώπους τηλεφωνικών  
πωλήσεων ηλικίας 25-45. 
 
Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική  
προώθηση προϊόντων της εταιρίας στο ήδη υπάρχον 
πελατολόγιο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Ευχάριστο χαρακτήρα 
•Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία 
 
Παρέχονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας πλησίον σταθμού 
ΗΣΑΠ 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•Υψηλές προμήθειες 
•Επιπλέον bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση πωλήσεων για το πελατολόγιο 
μας καθώς και για νέα προϊόντα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
k.morou@telemarketing.gr.  
Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2112115228,  
ώρες 10:00 – 15:00.

Μεγάλη ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών ζητεί στέλεχος για τη θέση 
του:

Customer Service Representative 
Υπάλληλος Τμήματος  

Εξυπηρέτησης Πελατών 
Με Έδρα: Αθήνα

Που θα στελεχώσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
της εταιρείας και θα συμβάλει στην αποτελεσματικό-
τερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο ανώτερης σχολής 
•Εμπειρία στις πωλήσεις επιθυμητή 
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Γνώση Αγγλικών (και άλλης ξένης γλώσσας  
επιθυμητή) 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Προσφέρονται:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άλλες πρόσθε-
τες παροχές 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: 
hrgrsales@gmail.com κάνοντας χρήση του κωδικού 
αγγελίας ΕΜΠ/014. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Αν είσαι έμπειρος και ικανός Telemarketer και θέλεις 
τα υψηλότερα bonus της αγοράς και ταυτόχρονα να 
είσαι ασφαλής και σίγουρος για τον μισθό σου έλα 
στην εταιρία μας. Ζητούμε έμπειρους:

Telemarketers  
για Πλήρη ή Μερική  

Απασχόληση

Τομείς Απασχόλησης: Προώθηση τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Προϋπηρεσία 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, γραπτή  
και προφορική 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό ή απογευματινό 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες  
του βασικού μισθού 
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 
•Τα υψηλότερα extra πριμ παραγωγικότητας 
 
Περιοχή: Κοντά στο κέντρο Αθήνας (πλησίον 
ΗΣΑΠ και ΜΜΜ).
Αν ενδιαφέρεσαι να εργαστείς άμεσα, να έχεις στα-
θερές αποδοχές και επιπλέον bonus με βάση την 
παραγωγικότητα του. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 
0285341, 213 0285347. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: saleinhq@gmail.com

Εταιρία κινητής τηλεφωνίας με έδρα στη Θεσσαλονί-
κη,  επιθυμεί να στελεχώσει το Τηλεφωνικό της Κέ-
ντρο, με σκοπό την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
και  άλλων υπηρεσιών contact center.

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε call center. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
asimina.brv@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και δώρων 
ζητά για τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της 
Αθήνας:

Υπάλληλο  
για τη θέση του Ταμείου

•Ηλικίας 20 έως 35 ετών, 
•Για πλήρη απασχόληση, με προϋπηρεσία, γνώσεις 
λογιστικής, Η/Υ και συστήματος περιβάλλον ERP. 
•Επιθυμητό προσόν η πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
και η γνώση ξένων γλωσσών. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
ath1@nikolisgroup.com

Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και δώρων 
ζητά για τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της 
Αθήνας:

Πωλητές –τριες

• Ηλικίας 20 έως 35 ετών, για πλήρη απασχόληση, 
με προϋπηρεσία στο χώρο των υλικών και των αξε-
σουάρ μόδας. 
•Επιθυμητό προσόν η γνώση κατασκευής  
κοσμημάτων. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
ath1@nikolisgroup.com

Η Sarah Lawrence, δυναμική εταιρία στον κλάδο της 
γυναικείας ένδυσης, στα πλαίσια της συνεχούς ανά-
πτυξής της, αναζητά άτομα με ταλέντο στην πώληση 
για τις θέσεις:

Υπεύθυνες Καταστημάτων Λιανικής 
(Κωδ. Astm 01) 

Πωλήτριες Λιανικής Full-Time 
(Κωδ. Ref 01)  
& Part-Time  

(κωδ. REP 01)
Στην Αττική (Κέντρο, Β. και Ν. Προάστια). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ευελιξία, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο κωδικό στo 
fax: 2310 950806 ή στο e-mail: hr@sarahlawrence.
com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ LINEA AE που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης και λοιπών 
συναφών ειδών ζητά για το κατάστημα Αθηνών:

Πωλητή-τρια

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency) 
•Πολύ καλό χειρισμό προγραμμάτων MS Office  
& ERP 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές  
ικανότητες 
 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ 
•Η γνώση δεύτερης γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών και ασφαλιστική κάλυψη 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλητές – Πωλήτριες
•Έως 35 ετών  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

H μεγαλύτερη Ιταλική εταιρία MOLTENI & C / DADA 
που δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου, της 
ντουλάπας και της κουζίνας, ζητεί για κατάστημα επί 
της Λεωφόρου Κηφισίας:

 Υπεύθυνο Καταστήματος  
& Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•επικοινωνιακή ικανότητα 
•οργανωτική ικανότητα 
•συνέπεια 
•προϋπηρεσία απαραίτητη 
•άριστη γνώση Η/Υ & σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•άριστη γνώση αγγλικών 
•επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
pr@avaxdeco.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Sales Team  

Leader
Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H Hellas Solar Telecoms, ζητά Sales Team Leader, 
για το τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων, για την προώ-
θηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Περιγραφή καθηκόντων 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαίδευσης  
των τηλεφωνικών εκπροσώπων που στελεχώνουν 
το τμήμα 
•Καθημερινή τήρηση διαδικασιών απαραίτητες για 
την αρμονική λειτουργία τμήματος τηλεφωνικών 
εκπροσώπων (agents) 
•Διαχείριση και καθοδήγηση των τηλεφωνικών εκ-
προσώπων, διαρκής ενθάρρυνση και εκπαίδευση 
•Οργάνωση, συντονισµός και παρακολούθηση εκτέ-
λεσης των απαιτούμενων εργασιών της ομάδας του, 
για την επίτευξη των στόχων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον  
2 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα με διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον windows  
MS-Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr

H PREPAC AEBE, συστημάτων συσκευασίας ζητά:

Πωλητή  
Βιομηχανικών Προϊόντων 

με έδρα την Αττική

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση μηχανολογίας 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Διάθεση για δυναμική δουλειά 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Τιμολόγιο παροχής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Δυνατότητα εργασίας και από την κατοικία

Κλάδοι και προϊόντα: 
•Μηχανήματα και υλικά συσκευασίας για  
την βιοτεχνία / βιομηχανία. 
 
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
μέσω e-mail: info@prepac.gr

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, Κα-
λαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 
Χανιά & Ρέθυμνο.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη  
εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(Μισθός-Ασφάλιση-Bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

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

Πωλητής-Πωλήτρια
Η εταιρεία Provil Α.Ε (παραγωγή προϊόντων μαζικής 
εστίασης), για την περιοχή Αθηνών, ζητά Πωλητή-
τρια για την υποστήριξη των πελατών της στο χώρο 
της μαζικής εστίασης.(food service).

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο αντίστοιχου τμήματος πωλήσεων ή γνωστής 
αντικείμενου μαγειρικής θα θεωρηθεί προσόν. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση H/Y 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ηλικία 28-35 ετών 
•Αναλυτική σκέψη 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την επίτευξη ποιοτικών και  
ποσοτικών στόχων του τομέα του 
•Ανάπτυξη και αξιολόγηση της αγοράς 
•Τεχνική υποστήριξη 
•Προετοιμασία και υποβολή reports προς  
την διεύθυνση πωλήσεων 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανά-
πτυξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Για συνέντευξη παρακαλείστε όπως αποστείλατε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: hr@provil.gr

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
Κωδ. Θέσης: ΥΠ.ΠΩΛ.

Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος, καλείται να στε-
λεχώσει την εμπορική διεύθυνση εταιρείας, με στόχο 
την ανάπτυξη των πωλήσεων συγκεκριμένου τμήμα-
τος αυτής.

Προφίλ υποψηφίου: Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. 
και να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χώρο πω-
λήσεων, να είναι γνώστης της Αγγλικής και Γερμανι-
κής γλώσσας, να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία και 
ηλικία έως 40 ετών.

Τρόπος επικοινωνίας: Αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στη διεύθυνση: hrcomgroup@gmail.com

Εταιρεία αναψυκτικών ζητάει άτομο για τη θέση:

Υπεύθυνου  
Ανάπτυξης Αγοράς

Με έδρα την Αττική και περιοχή ευθύνης Αττική  
και Νησιά Αιγαίου. 
 
Εμπειρία 2-3 χρόνων στο χώρο των καταναλωτι-
κών προϊόντων απαραίτητη.

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος για την υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης 
της περιοχής του σε χονδρεμπόριο και τελικά σημεία.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον 
πωλήσεων 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθός & bonus βάσει στόχων.  
•Ευκαιρία ανάπτυξης σε μία νέα και ανερχόμενη  
εταιρεία στον χώρο των αναψυκτικών. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr4beverages@gmail.com

H PREPAC A.E.B.E., στον κλάδο συστήματα συ-
σκευασίας τροφίμων ζητά:

Πωλητή 
με έδρα Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βασικές γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Δίπλωμα Ι.Χ αυτοκινήτου 
 
Θα εκτιμηθούν επιπλέον: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου 

•Τιμολόγιο παροχής 
Κλάδοι και προϊόντα: 
Αναλώσιμα υλικά προς τους εξής κλάδους: 
•Ξενοδοχεία 
•Εταιρείες μαζικής εστίασης (catering) 
•Εστιατόρια - fast food – cafe 
•Αρτοποιεία – ζαχαροπλαστική 
•Τοπικοί χονδρέμποροί ανωτέρω υλικών 
 
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
μέσω e-mail στο: info@prepac.gr

Μεγάλο δίκτυο διαγνωστικών ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων

Για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια κεντρικής 
Ελλάδος και νήσων. 
 
Αναφέρεται στον: Διευθυντή Πωλήσεων.

Ρόλος Θέσης: Υποστηρίζει το τμήμα πωλήσεων και 
είναι υπεύθυνος για την προώθηση ολοκληρωμένων 
λύσεων και επιχειρηματικών δράσεων σε επαγγελμα-
τίες υγείας.

Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινές επισκέψεις και προγραμματισμένα 
ταξίδια στα ιατρεία του δικτύου 
•Συγκέντρωση και καταγραφή οικονομικών στοιχείων 
πωλήσεων, & στοιχείων ανταγωνισμού 
•Ενημέρωση στοιχείων σε πίνακες, αναφορές  
& παρουσιάσεις  
•Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων δικτύου εμπορικής 
επικοινωνίας 
•Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών σε συνεργάτες 
& ιατρεία 
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας, 
όπως το τμήμα πωλήσεων, προμηθειών,  
παραγγελιών, έρευνας και ανάπτυξης 
•Υλοποίηση στόχων πωλήσεων υποστηρίζοντας 
καθημερινές εργασίες 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές ανώτατης ή ανώτερης εκπαιδευτικής  
βαθμίδας θετικής κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν 
•Πενταετή προϋπηρεσία σε ρόλο πωλήσεων  
και ανάπτυξης (στο χώρο της εργαστηριακής  
ιατρικής ή του ευρύτερου τομέα υγείας θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο πλεονέκτημα) 
•Γνώσεις χειρισμού MS Office – επίπεδο advance   
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας, δεξιότητες διαχείρισης  
απαιτητικών projects 
•Δυνατότητα επαγγελματικής παρουσίας εκτός έδρας 
•Εμπορική & προϊοντική αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα & ευελιξία 
•Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών 
εργασιών 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
commercial-director@medisyn.eu

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-
ρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελ-
λάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυ-
πο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Πωλητή/τρια Β2Β 
Για άνοιγμα νέας αγοράς 

(HR 21318)

Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει  
καθήκοντα που αφορούν: 
•Ανάπτυξη νέας αγοράς και διαχείριση  
του πελατολογίου της εταιρείας (βιοτεχνίες  
παραγωγής ρούχων & καταστήματα ρουχισμού)  
για την περιοχή της Αττικής 
•Ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών σχέσεων  
με τους μελλοντικούς πελάτες της εταιρείας 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλεγίου με κατεύθυνση  
μάρκετινγκ ή οικονομικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε Β2Β  
πωλήσεις σε εμπόριο υφασμάτων ή ειδών  
ραπτικής (κουμπιά) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Απαραίτητη γνώση γραφιστικών  
προγραμμάτων Corel και Photoshop 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων 
•Δυνατότητα ανοίγματος νέων πελατών 
•Πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης χρόνου  
και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψηφίους 
 
Παρέχονται 
•Βασικός μισθός 

•Κάρτα απεριορίστων διαδρομών 
•Υψηλά bonus βάση αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενες/οι  που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέ-
σης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 21318), μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. Τηλ. επι-
κοινωνίας 210 8210555.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ φαρμακευτική ζητεί: 

Συνεργάτες 

•Για χώρους φαρμακείων, στο νομό Αττικής. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση: Προϋπηρεσία  
στο χώρο των φαρμακείων. 
•Δεν παρέχεται μισθός, μόνο ποσοστό  
επί των πωλήσεων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr  
ή στο fax: 210 6654554.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Βιοχημικό ή Βιολόγο 
Για το τμήμα πωλήσεων διαγνωστικών  
προϊόντων στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο βιοχημείας ή βιολογίας 
•Μεταπτυχιακές σπουδές – εργασίες θα αξιολογηθούν 
•Ηλικία έως 40 χρονών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε πωλήσεις 
διαγνωστικών προϊόντων και εξοπλισμού 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ικανότητα συνεργασίας, διαπραγμάτευσης  
& επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, εργατικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό  
και γραπτό επίπεδο 
•Πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθεί 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
& δίπλωμα οδήγησης 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη  
αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ndrossiadis@lsc.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Γαστρεντερολόγος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋ-
πηρεσία.

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

Η GLOBALMEDIREC έχει μια άμεση θέση εργασίας 
για:

Ειδικό Νευρό-Ακτινολόγο -  
Consultant Neuroradiologist

Σε κρατικό NHS νοσοκομείο –Northern England

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν on-
calls (εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός χρόνου. 
 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-

νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου,  
GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930, e-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Κατ’ οίκον  
Νοσηλευτικό Προσωπικό  

στη Φινλανδία

Η Validia Ηousing Services είναι μια εταιρεία με 
1500 εργαζόμενους και 39 χώρους εξυπηρέτησης 
σε 24 διαφορετικές τοποθεσίες στη Φινλανδία. Προ-
σφέρουμε υπηρεσίες υποβοηθούμενης διαβίωσης 
και οικιακής φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
και ηλικιωμένους. Στους χώρους εξυπηρέτησης της 
Validia παρέχουμε στους  πελάτες μας αποκλειστικά 
διαμερίσματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ιδρυματική 
φροντίδα: οι αποφάσεις των ενοίκων είναι πάντα σε-
βαστές από το προσωπικό μας. Οι πελάτες μας είναι 
18-80 χρονών. Διατηρούμε επίσης μια μικρή μονάδα 
για παιδιά (άνω των 7 ετών) και εφήβους.

Υποστηρίζουμε φροντίδα ατόμων με αναπηρίες 
συμπεριλαμβανομένων: βλάβη νωτιαίου μυελού, 
νευρολογικές ασθένειες (MS, ALS, επιληψία), εγκε-
φαλική παράλυση, εκ γενετής μυϊκές ασθένειες όπως 
σύνδρομο Duchene, εγκεφαλικές βλάβες και άνοια. 
Υποστηρίζονται επίσης άτομα με  ψυχικές διαταρα-
χές ή προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ . Σχεδόν 
όλοι οι πελάτες μας έχουν βοηθητικό εξοπλισμό όπως 
ηλεκτρικά χειριζόμενα αναπηρικά καθίσματα, αναπη-
ρικοί ανελκυστήρες, συσκευές επικοινωνίας, συστή-
ματα επικοινωνίας με το περιβάλλον.

Το προσωπικό της Validia υποστηρίζει ενεργά 
τους πελάτες μας στις καθημερινές δραστηριότη-
τες τους όπως: 
•χρήση αναπηρικής καρέκλας, μετακίνηση προς 
κρεβάτι, τουαλέτα 
•βοήθεια στην προσωπική υγιεινή, ντους 
•βοήθεια στην ένδυση 
•βοήθεια στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, ενέσεων 
και σκευασμάτων 
•βοήθεια στη διατροφή (βασικό μαγείρεμα, βοήθεια 
με το φαγητό ή παρεντερική διατροφή) 
•φροντίδα πληγών/τραυμάτων, χρήση καθετήρα, 
φροντίδα κολοστομίας και ουροστομίας

H Validia επιθυμεί να προσλάβει 15 Νοσηλευτές/
Νοσηλεύτριες για να εργαστούν ως κατ’ οίκον Νο-
σηλευτές / Φροντιστές.

Απαιτήσεις: 
•απόφοιτοι σχετικής σχολής (νοσηλευτικής) με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος 
•προθυμία και δέσμευση μελέτης για την εκμάθηση 
της φινλανδικής γλώσσας 
•ενδιαφέρον να δουλέψουν με άτομα με ειδικές ανά-
γκες και ηλικιωμένους

Για τους πελάτες μας χρησιμοποιούμε πληροφοριακά 
συστήματα και συστήματα (ERP), γι ‘αυτό απαιτείται 
πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστή σε καθημερινή 
βάση.

Προσφέρουμε μηνιαίο μισθό 1900-2200€ (προ φό-
ρων), ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία. Επίσης 
παρέχουμε αποζημίωση για την εργασία απογευμα-
τινής και βραδινής βάρδιας, Σαββάτου / Κυριακής, και 
αργιών.

Η σύμβαση εργασίας για την κάθε θέση είναι μόνι-
μη, ωστόσο περιλαμβάνει δοκιμαστική περίοδο των 
τεσσάρων(4) μηνών κατά την οποία θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα των υποψηφίων για την θέση εργα-
σίας καθώς και η επάρκεια στη φινλανδική γλώσσα. 
Το απαιτούμενο επίπεδο για τη γλώσσα είναι Β1 - Β2 
(κατανόηση προφορικού λόγου, άνετη επικοινωνία με 
τους ασθενείς, ανάγνωση και κατανόηση φινλανδικού 
κειμένου, γραφή σαφούς και λεπτομερούς κειμένου.

Η σύμβαση εργασίας θα λήξει εάν η δοκιμαστική 
περίοδος δεν είναι επιτυχής.

Παρέχονται επίσης δωρεάν εντατικά μαθήμα-
τα  Φινλανδικής γλώσσας που θα ξεκινήσουν 
στην Ελλάδα και υποστήριξη στην εύρεση κατοι-
κίας στη Φινλανδία. Οι πιθανές περιοχές εργασίας 
είναι οι πόλεις: Ελσίνκι, Hämeenlinna, Τάμπερε και 
Τούρκου.

Παρακαλούμε να στείλετε τις αιτήσεις σας στα αγ-
γλικά στο e-mail: gr01ea23@oaed.gr μέχρι τις 14 
Μαρτίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες: http://
www.validia.fi

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρία Neumueller εργάζεται με σχεδόν 350 συνα-
δέλφους ως συνεργάτης της βιομηχανίας στον τομέα 
εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρομηχανο-
λογικών υπηρεσιών.

Τον τελευταίο χρόνο η εταιρία Neumueller επεκτάθη-
κε και στον τομέα της υγείας, όπου συνεργάζεται με 
κορυφαία και εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας αναζητούμε 
ενδιαφερόμενους με την παρακάτω ειδικότητα σε διά-
φορες τοποθεσίες μας στη Γερμανία:



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 14

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες 
Στον τομέα εντατικής περίθαλψης  

και χειρουργείου

Εάν ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας για την παραπά-
νω θέση εργασίας, τότε παρακαλώ στείλτε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, όπως επίσης και το πτυχίο σας 
με αναλυτική Βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση kontakt@neumueller.org.

Θα σας στηρίξουμε στην ανάγνωση του πτυχίου σας 
στις γερμανικές αρχές και θα σας παρέχουμε διαμονή 
στην αρχή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: +30 6977 908585 
υπόψη κας Σοφίας Αναστασιάδου. Website: www.
neumueller.org

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το κέντρο ελευθέρων σπουδών e-ducate.gr, ανα-
ζητά:

Καθηγητές

Για να αναλάβουνε την πρωινή (10.00-16.00) και την 
απογευματινή βάρδια του e-learning (16.00-22.00). 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουνε 
εμπειρία στα περισσότερα από αυτά: 
•ECDL 
•AutoCAD 
•3D Studio Max 
•Illustrator 
•Photoshop 
•Quark Xpress 
•Corel Draw 
•After Effects 
•Flash 
•Dreamweaver 
•HTML / CSS2 
 
Παρακαλούνται, όσοι διαθέτουν τα προσόντα, να 
στείλουνε e-mail στο: info@e-ducate.gr

Το Thraki Palace Thalasso & Wellness Spa (www.
thrakipalace.gr) που λειτουργεί όλο τον χρόνο στην 
Αλεξανδρούπολη, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Γυμναστή/στρια,  
Απόφοιτο/η ΤΕΦΑΑ  

(Ελλάδας ή άλλη χώρας)

Με τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα και χαρα-
κτηριστικά: 
•Γνώσεις ή δίπλωμα για CPR, Aerobic, Circuit 
training, Ναυαγοσωστική, Pilates, Yoga, TRX. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε 
αντίστοιχες θέσεις. 
•Εργατικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, προσαρ-
μοστικότητα, ευελιξία στο ωράριο. 
 
Το ξενοδοχείο λειτουργεί όλο το χρόνο, και παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
spa@thrakipalace.gr. Τ: 2551 089711.  
Υπόψη κου Σιαντίδη Γεώργιο,  
κα Θεοχαρίδου Στέλλα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία APC, με σταθερή πορεία στον εμπορικό 
τομέα συστημάτων αυτοματισμού και ενέργειας επι-
θυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Μηχανικός Πωλήσεων 
 (κωδ. θέσης ΑΜ/1) 

βιομηχανικού αυτοματισμού  
και ειδών πληροφορικής

Περιγραφή θέσης 
•Υπεύθυνος ανάπτυξης υπαρχόντων λογαριασμών 
και διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας. 
•Παρουσιάσεις σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανι-
σμών των προϊόντων, μελετών και προσφορών της 
εταιρείας 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή αυτοματισμών 
•Καλές γνώσεις από programmable logic controller 
(PLC) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε αντίστοιχη εταιρεία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, 
ανάλυσης, οργάνωσης και ευελιξίας 
•Άριστη γνώση MS office

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή της 
εταιρείας. 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά (αναφέρο-
ντας τον κωδικό θέσης ΑΜ/1) μέχρι τις 20/03/2014 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@apc.com.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

Αρτεργάτης

•Προϋπηρεσία απαραίτητη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διπλωματούχος  

Μηχανολόγος – Μηχανικός
•Mε 10ετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. (εμπειρία 
σε κατασκευή-επιθεώρηση βαννών) για μόνιμη απα-
σχόληση σε Ελλάδα-Ιταλία. 
•Γνώση Ιταλικών.

Αποστολή βιογραφικών e-mail: info@moodyhellas.gr 
ή στο fax: 210 6009091, κωδ.: VALIN.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014 τις εξής ειδικότητες 
για το τμήμα συντήρησης:

Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο  
Με εμπειρία στους αυτοματισμούς. 

 
Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη 

 
Ψυκτικό  

Με προϋπηρεσία και εμπειρία  
στις αντλίες θερμότητας.

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

Η εταιρία MARITOUR AE, για την πλήρωση θέσεων 
στα ξενοδοχεία της στη Ρόδο και στη Λίνδο, ζητεί για 
τη 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

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.

LOGISTICS
Logistics and  

Distribution Manager

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

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

Responsible to: general manager and CEO. 
 
Duties/areas of responsibility: 
•Monitoring the quality, quantity, cost and efficiency 
of the movement and storage of goods 
•Coordinating and controlling the order cycle and 
associated information systems 
•Organizing the transportation, including planning 
vehicle routes and delivery time; Effectively planning 
and managing stock control, warehousing and 
customs clearance of goods 

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

ΟΔΗΓΟΙ
Η ELVIAL ΑΕ για το υποκατάστημα της Αττικής που 
βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, αναζητά υπάλληλο για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Οδηγός -  
Υπάλληλος Αποθήκης 

 Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση ΗΥ σε περιβάλλον ERP για διαχείριση: 
α) παραγγελιοληψίας 
β) picking – packining 
γ) φόρτωση - διανομή παραγγελιών 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας (προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών) 
•Καλή γνώση της διαχείρισης δρομολογίων  
του Νομού Αττικής 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» , Αγ. Παντελεήμονας ΤΚ 61100. 
Υπόψη Κας Θεοχαροπούλου ή e-mail: hr@elvial.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Μάγειρες A’, B’

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-
νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες.

F&B Production Staff  
(Μάγειρες Α’, Β’, Γ’)

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
4 ή 5 αστέρων 
•Γνώση μεσογειακής και παραδοσιακής Ελληνικής 
κουζίνας 
•Εμπειρία σε σύνθεση Ελληνικού πρωινού 
•Εμπειρία σε σύνθεση Ελληνικού Buffet 
•Ευελιξία – ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων 
•Γνώση HACCP 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης - συ-

ντήρησης των τροφίμων  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Ο Ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζά-
κυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέ-
σεων σε:

Restaurant/Bar  
(Ζ/S/14)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Waiter A 
•Waiter B 
•Barman 
•Ass. Barma 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο-τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Z/S/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: eandreaki@aquisresorts.com

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη 
της Luxury Collection by Starwood Hotels & 
Resorts στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό κουζίνας 
για τη θερινή σεζόν 2014:

Sushi Chef και  
Mάγειρας Α’ Ασιατικής  

Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ή σε εστιατόριο  
αντίστοιχης κουζίνας 
•Καλή γνώση της Ασιατικής κουζίνας 
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα 
•Ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση συνταγών 
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η και  
να φροντίζει όλα τα τμήματα της κουζίνας  
να λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλά στάνταρ της 
επιχείρησης με στόχο την ευχαρίστηση του πελάτη 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο e-mail: 
melinaxomata@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θε-
ωρούνται εμπιστευτικά.

Σερβιτόρος Α’ 
Κωδ. ΣΕ

Προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχόλης 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε α λα καρτ εστιατόρια 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
 
Προσφέρονται 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
E-mail υπεύθυνου για αποστολή βιογραφικού: 
theodoris.d@mykonosgrand.gr

Το Candia Maris, 5* ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα 
Ηρακλείου Κρήτης ζητά:

 «B’ Μάγειρα» 
κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης

Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 4* ή 5* (τουλάχιστον  
3 σαιζόν ως B μάγειρας) 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης 
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Απασχόληση 
•Εποχική

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail:  
Sofia.Tsioutra@cretamaris.gr

Maitre -  
Υπεύθυνος εστιατορίου

Ο όμιλος εταιριών του Doryssa αναζητά υπεύθυ-
νο εστιατορίου για τη περιοχή του Πειραιά. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια μεζεδοπωλεία 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση πελατών 
•Άριστη ικανότητα στην οργάνωση και συντονισμό 
παράλληλών εκδηλώσεων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, PDA 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  
logistirio@pisinacafe.gr. Απαραίτητες συστάσεις.

To ξενοδοχείο Lindos Blu Luxury Hotel & Suites 
στην περιοχή της Λίνδου, Ρόδος αναζητεί:

Μάγειρα με Εξειδίκευση 
σε Fine Dining - Gourmet κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Γνώσεις μοντέρνας μεσογειακής και μοριακής  
κουζίνας 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Παρακολούθηση σεμιναρίων κουζίνας Ελλάδα/ 
Εξωτερικό 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: info@lindosblu.gr

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2014:

Food & Beverage  
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Restaurant’s Captain

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

Η θέση του Restaurant Captain θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την ολοκλη-
ρωμένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και την προ-
σφορά του στο έργο του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης τουριστικής  
σχολής, δημόσιας η ιδιωτικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 5*  
η εστιατόρια σε Ελλάδα η Εξωτερικό σε θέση  
αντίστοιχη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Διοικητική και οργανωτική ικανότητα  
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows, Excel 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των Micros 

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επιση-
μανθούν επίσης: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές 
•Γνώση αγοράς 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετω-
πίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 

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

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέ-
πι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Διοίκηση:  
Executive Chef

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

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

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

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά:

Μάγειρα Α’ 
για το Τμήμα Παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση σε οργανωμένο περιβάλλον βιομηχανίας 
•Δυναμική προσωπικότητα με εμπειρία στην διοίκη-
ση ομάδας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Hotel Brain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for all 70 hotels under 
management, professional for the position of:

Chef 
(Code CDC)

Responsible to deliver customer focused service to 
the guests, provide all aspects of food preparation, 
cooking and presenting of dishes according to 
company guidelines.

Qualifications: 
•2-3 years minimum experience as a chef or sous 
chef in a luxurious boutique hotel or a restaurant. 
•Good command of both English and Greek 
language is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic, with pleasant 
personality. 
•Work under pressure. 
•Excellent communication and organizational skills. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of Hotel Brain team, 
please send us your CV with a photo to the following 
e-mail: hr@hotelbrain.com. All applications will be 
treated in the strictest confidence.

Μάγειρας  
Κρύας Κουζίνας

•Κάτοχος πτυχίου σχολής τουριστικών επαγγελμά-
των 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  
5* ή 4* 
•Γνώση προδιαγραφών ISO και HACCP 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Oceanis Beach & Spa 
Resort στην Κω, ζητεί:

Α’ & Β’  
Μάγειρες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλή γνώση διεθνούς & ελληνικής κουζίνας 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα κατά προτίμηση με 
πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gmanager@oceanis-hotel.gr υπόψη Κας. Αιβαλιώτη, 
τηλ: 22420 23729 & φαξ: 22420 23728.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Oceanis Beach & Spa 
Resort στην Κω, ζητεί:

Υπάλληλο Μπαρ -  
Βarman

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της Αγγλικής & Γερμανικής γλώσσας, 
καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν 
ιδιαίτερα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα κατά προτίμηση με 
πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gmanager@oceanis-hotel.gr υπόψη Κας. Αιβαλιώτη, 
τηλ: 22420 23729 & φαξ: 22420 23728.

Maître (MT14) 
Reference number: MT14

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

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά τις παρακάτω 
ειδικότητες: 

Maitre  
Κεντρικού Εστιατορίου 

Sous Maitre

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας  

•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
 
Παρέχεται: Ανταγωνιστικός μισθός, διαμονή,  
διατροφή. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
alex.divanis@yahoo.gr

Ζαχαροπλάστης
•Προϋπηρεσία 3 ετών και εξειδίκευση στη ζαχαρο-
πλαστική-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο σχολής με ειδικότητα στη ζαχαροπλαστική 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση και 
φόρτο εργασίας 
•Ηλικία έως 30 ετών και 
•Επιθυμητή γνώση σε Γαλλική πατισσερί, σοκολάτα, 
ντεκόρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Manager / Operations  
Manager

Το Surf Camp Keros στη Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-
νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες. 

Ο Manager του Surf Camp Keros θα συντονίζει 
τα παρακάτω τμήματα: 
•15 luxury safari tents 
•20 mini safari tents 
•Day spa tent 
•Υπηρεσίες yoga & all sports fitness 
•Εστιατόριο 150 θέσεων 
•Lounge area 50 θέσεων 
•Concept store 
 
Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε Hotel management και/ή food&beverage 
management 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών)  
σε αντίστοιχη θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον 
υψηλού επιπέδου & απαιτήσεων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής  
γλώσσας 
•Υψηλή οργανωτική ικανότητα και δεξιότητα  
διαχείρισης κρίσεων 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
 
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health  
& fitness 
•Γνώσεις γερμανικής γλώσσας

Ο Manager του Surf Camp Keros θα πρέπει να δημι-
ουργήσει και να συντονίζει την ομάδα λειτουργίας του 
και να οργανώνει τις εργασίες των επιμέρους τμημά-
των, βρίσκοντας τρόπους για παράταση της σεζόν. 
Επίσης, να ελέγχει και να οργανώνει το marketing, 
τις κρατήσεις σε ξενοδοχείο / εστιατόριο / υπηρεσίες 
health & fitness και τις εκδηλώσεις.

Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από 
την εταιρεία

Εργασιακή περίοδος: 15η Απριλίου - 15η Νοεμβρίου. 
Πιθανότητα μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου.

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

Ο Ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζά-
κυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέ-
σεων σε:

Housekeeping  
(Ζ/Η/14)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Housekeeper 
•Maids 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 

•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο –τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Z/H/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for all 70 hotels under 
management, professional for the position of:

Sales and  
Reservations Manager 

(Code SE)

Responsible to create-implement and monitor on 
a daily basis the sales plan of the hotel -the hotel’s 
reservations and creating the pricing strategy of the 
property.

Qualifications 
•Degree in hospitality / tourism / marketing / sales. 
•1-2 years minimum experience as a sales-
reservations agent in a luxurious boutique hotel or a 
travel agency. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language 
will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and numbers 
oriented. 
•Excellent MS Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication Skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo at  
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in 
the strictest confidence.

Το ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη 
σεζόν 2014:

Receptionist

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας 
•Γνώση προγράμματος Fidelio θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
secretariat@minoapalace.gr

Παιδαγωγός - Ψυχαγωγός 

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων (3-4 χρόνια) 
•Πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή νηπιαγωγού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών επιπλέον ξένη γλώσσα  
θα εκτιμηθεί 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 
•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 
•Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fb@eaglespalace.gr. Απαραίτητη φωτογραφία.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη 
Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκληρωμένες 
και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες αναζητά να καλύ-
ψει για τη ξενοδοχειακή της μονάδα στην Ολυμπία, 
τη θέση:

Front Office  
Manager 

(κωδικός θέσης ‘fom-olympia’ )

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων Ελλά-
δος ή Εξωτερικού 

•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε 
ξενοδοχειακές μονάδες 5 ή 4 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής, Ρωσικής ή Ιταλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και επίτευξης στόχων  
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Γνώση Fidelio (Opera)  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 35 ετών

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κω-
δικό της θέσης, στο site μας μέσω του link: http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.
html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο 
για τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις των θέσεων.

Meli Tours is actively seeking to hire a Reservations 
executive (Russian speaker) based in 
Thessaloniki.
Responsibilities: 
•Supporting varied tasks ranging from product 
management to travel arrangements 
•Supporting sales and production activities 
•Customer & administrative support 
•Researching and developing a prospect list of 
potential partners and clients 
•Booking handling 
•Data entry 
 
Key competences:  
•Fluent (native level) written and verbal Russian 
language skills (including business correspondence) 
•English or Greek as a second language (both 
English & Greek would be an advantage) 
•At least 1 year experience in B2B Sales, customer 
service, travel agency operations 
•A good working knowledge of a computer including 
MS Office, Internet applications, etc. 
•Excellent written and verbal communication skills 
 
Additional or desirable qualifications/skills: 
•Degree in management/marketing/ economics/
finance (the Russian higher education would be an 
advantage) 
•Previous job experience in a Russian company 
would be taken as an advantage for consideration 
•Ability to work in a multiple-task conditions and 
limited time frame 
•If you are a customer-oriented, responsible, 
attentive and easy to study, don’t hesitate to contact 
us. 
•Remuneration based on skills and qualifications 
•EU citizenship or valid working visa would be 
advantage

Application: 
Please email your cv on: hr@meligroup.gr

Position opening: Meli Tours is actively seeking 
to hire a Serbian & Romanian Speaking 
Representative (based all over Greece).

Skills required: 
•Native speaking and writing in Serbian and 
Romanian 
•Proficient in speaking & writing English 
•Previous employment experience desired 
•Valid driving license 
•Communicative 
•Team spirit 
•Self motivated 
 
Application: 
Please e-mail your CV: hr@meligroup.gr

Υπάλληλοι Υποδοχής 
 (Reception Clerks)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξεν/
χεία 5* πολυτελείας 
•Πτυχίο τουριστικής/ ξενοδοχειακής σχολής (επιπλέ-
ον προσόν) 
•Γνώση ξενοδοχειακών συστημάτων (opera) και Η/Υ, 
Windows, Excel, Power Point, Internet 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλική και μια επιπλέον (Ρωσική 
θα θεωρηθεί συν) 
•Προϋπηρεσία σε resorts εξωτερικού (επιπλέον 
προσόν) 
•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 προσό-
ντων/προϋπηρεσίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, πολυτελές περιβάλλον 
•Διαμονή, διατροφή 
•Προϋποθέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας και εξέ-
λιξης, 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

Front Office /  
Reception / Guest Relations

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

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

The Perivolas hotel 5 stars deluxe property is 
seeking:

Front Office  
Receptionist

To occupy the position in Santorini during the 
2014 summer season. 
 
Requirements: 
•Degree in tourism and hospitality 
•Previous experience in similar positions 
•Excellent communication skills and ability to 
manage expectations of hotel guests 
•Fluent English and Greek 
•Computer literate and excellent knowledge of the 
front office operations 
 
Please send your CV with a recent photo 
attached to thw following e-mail: hr@perivolas.gr

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη 
της Luxury Collection by Starwood Hotels & Re-
sorts στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό κουζίνας για 
τη θερινή σεζόν 2014:

Σερβιτόρος Α’ 
(Κωδικός θέσης: SERV/A)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά μιας δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και ικανο-
ποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: stamatis.iseris@gmail.com. Όλα τα 
βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά την παρακάτω 
ειδικότητα:

Head Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
 
Παρέχεται: Ανταγωνιστικός μισθός, διαμονή,  
διατροφή. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
alex.divanis@yahoo.gr

Blue Circle Hotel Management is a new hospitality 
brand which specializes in the marketing and man-
agement of small luxury hotels in Greece and abroad. 
Our vision is to become the leader in small luxury ho-
tel management in Greece by introducing high qual-
ity marketing techniques and service standards. Our 
main purpose is to offer a memorable experience to 
our guests by providing first class facilities and above 
all personalized services. Blue Circle hotel manage-
ment is currently managing 6 hotels in the most privi-
leged destinations of Greece and its target is to wel-
come at least 30 more prestigious hotels till the end 
of 2016. Blue Circle Hotel Management Company 
is Seeking to Recruit:

Housekeeping  
Manager

Location: Mykonos 
Reports to: General Manager 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδο-
χείο 4 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήμα-
τος housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και ικανο-
ποίηση του πελάτη 
•Συνεργάσιμη και Πρόθυμη στο καλύτερο αποτέλε-
σμα του έργου της 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση προμηθευτών Ελλάδος 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία στην 
Μύκονο 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση αυτή μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία στην διεύθυνση: hr@bluecirclehm.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Für die saison 2014 suchen wir:

Physiotherapeut /-in 
Kosmetikerin 
Masseur /-in

Anforderungen: 
•Ausbildung oder nachweisbare praxiserfahrung 
•Fundierte Deutsch- und Englisch kenntnisse. 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, flexibilität und teamfähigkeit 
•Gepflegtes erscheinungsbild, gesunde Ausstrahlung 
•Kommunikationsfähigkeit und kontaktfreude 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und verpflegung 
•Familiäres, freundliches arbeitsklima

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

Experienced Thai  
Massage Therapist 

•Recognized qualification essential 
•Greek and English speaking 
•Good communication skills 
 
Please send CV to the following e-mail:  
efi@elysium.com.cy

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Καθαρίστρια  
για 5ωρη Απασχόληση

Για τα γραφεία της στην Κ. Κηφισιά.  
 
•Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος  
βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. 
•Θα προτιμηθούν κάτοικοι τριγύρω περιοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr



Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 14, 15 και 16 Μαρτίου, 12.00-20.00

Η εργασία, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός, το mentoring  

είναι μερικά μόνο για όσα θα μιλήσουν έμπειροι επαγγελματίες.  

Workshop για το βιογραφικό σημείωμα, τη συνέντευξη και τα social  

media θα διεξάγονται το σαββατοκύριακο. Η είσοδος είναι δωρεάν! Εργασία στην Ελλάδα

Ένα job festival σε περιμένει!


