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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Λογιστές, Γραφίστες,
Υπάλληλοι Γραφείου, Εµποροϋπάλληλοι, 
Θετικές Επιστήµες, Προγραµµατιστές

σελ. 6
Call Center, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 8
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 10
Οικονοµικά Στελέχη, Ιατροί,
Ιατρικοί Επισκέπτες, Νοσηλευτές,
Βιοµηχανία

σελ. 12
Μηχανικοί, Μηχανικοί Πωλήσεων,
Logistics, Αποθηκάριοι, Τεχνικοί,
Εστίαση

σελ. 14
Τουρισµός

σελ. 15
Αισθητική, Promotion-Merchandisers

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

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

Τύπου Voucher
(οπισθόφυλλο)

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

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

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

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης
 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Μαυροπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Ανθούπολη
Μετρό - Σταθμός Λαρίσης
Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημαρχείο Αμαρουσίου 

Δημαρχείο Αγίας
Βαρβάρας (Γραφείο 
Υποστήριξης Ανέργων)

Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Δημαρχείο Βύρωνα

Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος

Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης

Δημαρχείο Μοσχάτου - 
Ταύρου

Δημαρχείο Κορυδαλλού

Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννου Ρέντη

Δημαρχείο Πειραιά

Δημαρχείο Αλίμου

Δημαρχείο Περιστερίου

Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Δημαρχείο Παπάγου - 
Χολαργού
 
Δημαρχείο Αμαρουσίου
 
Δημαρχείο Πεντέλης

Mediterranean College 
Athens Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

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  
•Provision of Custom Software Development services 

Senior Banking and Credit Solution Expert 
(Code: BCS-SK-1306)

Overview 
Qualco is seeking a Senior Banking and Credit Solution Expert to: 
 
Job Description 
•Fully support the Business Development team in the sales process in order to 
increase client penetration and maximize opportunity conversion 
•Work closely with clients in order to help them understand the software and the 
consulting services Qualco offers 
•Prepare, customize and conduct product demos and proof of concepts so as to thrill 
potential clients 
•Build presentations in order to meet customer needs and expectations regarding 
Qualco products and services 
•Lead Project Initiation Studies (PIS) with minimum involvement of the production 
team 
•Explain in detail a typical project flow in sales presentations 
•Handle RFPs  end-to-end, prepare, present and support the proposed solution 
throughout the sales cycle 
•Act as liaison between product development and business development and  
•Coach sales team in the product features and capabilities 
 
Qualifications 
•More than 15 years of experience in the banking /software industry with more than 
10 years in Banking and Credit Solutions products and services 
•Experience in Collections products and services and more specifically Qualco 
Collections platform will be considered a strong advantage 
•More than 7 years experience in delivering both business and technical 
presentations and product demos up to C-level 
•More than 7 years experience in handling large scale RFPs and Project Initiation 
Study sessions 
•Ability to work in a highly motivated, continuously expanding, multinational, 
multicultural and extrovert environment 
•Fluent English speaking and writing skills. Knowledge of a second language 
(especially French or Spanish) will be considered and strong plus and  
•Ability to travel (on average 50% of your time) 
 
Send your cv to e-mail: jobs@qualco.gr.

Deloitte Greece is a member of the Deloitte international network, that has a presence in more 
than 150 countries and with about 200,000 professionals, all committed to becoming the standard 
of excellence. Deloitte Greece provides through 3 separate legal entities audit, financial advisory, 
consulting, tax and accounting services. With a staff of about 520 and offices in Athens and 
Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major industries including financial services; tourism 
& leisure, shipping; energy; manufacturing, consumer business; life sciences & health care and 
public sector services. Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit a high-
caliber, motivated and dynamic professional to join our Human Capital Team of our Management 
Consulting Division in Athens.

The successful candidate will be responsible to: 
•Report directly to the Head of the Human Capital Services Department.  
•Offer services for the design and implementation of HR strategies, policies and procedures.  
•Offer services in the area of Performance Management, Personnel Compensation, Training and 
Development, HR •Surveys, Recruitment and Selection, etc.  
•Contribute towards the achievement of the business goals of the firm by providing specific 
recommendations.  
 
Potential candidates should fulfill the following criteria: 
•University Degree in  Business Administration / Management or in a related field.  
•A post-graduate Degree in Human Resources will be highly appreciated.  
•3-5 years of relevant work experience with a reputable firm.  
•Experience in HR consulting is required.  
•Excellent command of the English language.  
•Strong communication and interpersonal skills.  
•Excellent written, verbal & presentation skills.  
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor. 

Our organization offers a highly competitive remuneration package, continuous training both in 
Greece and abroad, medical insurance scheme, excellent career prospects and opportunities for 
rapid career development. Interested applicants should forward their Curriculum Vitae to career@
deloitte.gr, quoting the reference code (HC/0613) no later than 21 June, 2013. All applicants will be 
acknowledged and treated in strict confidence.

Regency Entertainment S.A. a leading company 
in the Greek gaming and luxury hotels industry, 
pursuing a steadily growing and expanding 
course of action, is looking for candidates to 
cover the following open position at Regency 
Casino Thessaloniki:

Brand Executive  
(Ref code: BRE)

General Qualification Requirements 
Education:  
•Bachelors degree, preferably BA/BSc in 
Business Administration or Marketing or related 
discipline from an accredited University 
•Master’s (postgraduate) degree will be 
considered a plus  
 
Experience: 
•Minimum: At least 2 years in Brand 
Management, with a strong focus in planning & 
implementing ATL & BTL programs, and events  
•Experience in event planning & event 
production would be appreciated (shows, 
concerts, plays, fashion events, media 
functions)  
•Experience in implementing loyalty programs 
would be appreciated  
 
Knowledge, skills, abilities: 
•Analytical thinking and proficient with numbers  
•Good business orientation  
•Excellent organization & coordination skills  
•Multi task oriented  
•Teamwork mentality, forward thinking & ‘can-
do’ attitude  
•Experience in working with ad agencies and 
media shops  
•Creative and self motivated  

•Able to promptly & efficiently deliver under 
very tight deadlines  
•Interested in entertainment (theatres, shows)  
•Results oriented 
•Effective interpersonal skills  
•Excellent command of English and PC literacy  
 
Main Responsibilities 
•Implement all marketing and promotional 
plans as developed in the local market 
area, monitor and report on all programs’ 
effectiveness, suggesting corrective action as 
necessary.  
•Develop all merchandising material, 
coordinate and oversee its placement.  
•Implement agreed programs of any new 
product launches.  
•Cooperate with the Company’s other business 
units for any cross-property program synergies.  
•Handle the timely execution of budget 
expenses.  
•Expedite the day to day management of 
agencies and media relations.  
•Perform market research and, as appropriate, 
monitor competition evaluating any emerging 
local and market trends for further exploitation  
 
We Offer: 
•Excellent working environment  
•Continuous training   
•Career opportunities  
•Private Insurance

If you are interested in joining our team, please 
send your C.V. to the address below. REGENCY 
CASINO THESSALONIKI, Att. of Human 
Resources Department, P.O. BOX Macedonia 
Airport, 55 103 Thessaloniki, GREECE, e-mail: 
career@rct.regency.gr, Fax: 2310 491157

Η εταιρεία ΠολυΦΡΟΝΤΙΣ, εμπορικός 
αντιπρόσωπος της Schein Orthopaedie 
Services, δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εμβιομηχανικής-ορθοτεχνικής υποστήριξης του 
ποδιού από το 2003 και ζητά:

Επιστημονικό Συνεργάτη
Για να εργαστεί στον τομέα των πωλήσεων 
στην περιοχή της Αθήνας και  να διαχειριστεί 
την ανάπτυξη τους  στην ειδικότητα των 

φυσικοθεραπευτών / εργοθεραπευτών.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Eργατικότητα  
•Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας  
•Επιχειρηματική αντίληψη/ανεπτυγμένες 
επικοινωνιακές ικανότητες  
•Εμπειρία σε πωλήσεις και μεταφορικό μέσο θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτική γρήγορης εξέλιξης  
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών  
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα e-mail: 
k.kapsimani@polyfrontis.gr, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης ΦΥΣ.
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Θέση:  
Διαχείριση Πελατών

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:  
•Ηλικία έως 35 χρόνων  
•Προϋπηρεσία  σε ανάλογο χώρο  
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ  
•Γνώση του προγράμματος Travel Force  
•Πολύ καλή γνώση ΜS Office (word, excel, 
outlook)  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό 
σημείωμα στο: cv@marinetours.gr.

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

Υπεύθυνο Καταστήματος

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & 
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε 
απαιτητικές συνθήκες  
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
•Δυναμική Προσωπικότητα και ευχέρεια στην 
επικοινωνία  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών  
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης θα 
εκτιμηθεί  
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε 
καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
 
Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
καταστήματος  
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας του 
καταστήματος  
•Συντονισμός των εργαζομένων του 
καταστήματος  
•Παραγγελίες/ Ανεφοδιασμός  
•Διοικητικά καθήκοντα  
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης που τους 
ενδιαφέρει, στην ακόλουθη διεύθυνση hr@
estiabakery.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Περιοχή: Παλλήνη  
Πωλήτρια

Η υποψήφια θα εργάζεται στο τμήμα 
υποδημάτων και θα είναι υπεύθυνη μεταξύ 
άλλων για την επίβλεψη παραλαβής, 
τοποθέτηση και παρουσίαση των 
εμπορευμάτων και την εξυπηρέτηση των 
πελατών.

H εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικός μισθός  
•Ασφάλιση ΙΚΑ  
•Πενθήμερη, πεντάωρη εργασία  
 
Απαραίτητα χαρακτηριστικά και προσόντα 
υποψηφίας: 
•Δυναμική προσωπικότητα, 20-35 ετών  
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, 
διάθεση για εξυπηρέτηση      
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: inhrgr@
skywalker.gr.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η Agrology ABEE που δραστηριοποιείται 
πετυχημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των 
εφοδίων και υπηρεσιών για την γεωργία, αναζητά 
άμεσα:

Γεωπόνο 
για να ενισχύσει το δυναμικό της στο τμήμα 

πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι.  

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ Εισαγωγική Εταιρεία 
Βιομηχανικών Εργαλείων η μεγαλύτερη 
εταιρεία Χονδρικής που δραστηριοποιείται 
στα καταστήματα «χρωμάτων – σιδηρικών – 
εργαλείων» ζητεί:

Υπάλληλο Λογιστηρίου (ΚΩΔ. ΥΠ.ΛΟΓ-01)

Αναφέρεται στον προϊστάμενο λογιστηρίου και 
είναι υπεύθυνος για την σωστή διεκπεραίωση 
όλων των καταχωρήσεων και εργασιών του 
λογιστηρίου που θα του ανατεθούν. Η έφεση του 
σε χρήση Η/Υ και ERP-CRM συστημάτων θα είναι 
το μεγαλύτερο προσόν του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
επιθυμητό  
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένο περιβάλλον 
λογιστηρίου  
•Γνώση ERP συστημάτων κατά προτίμηση 
ENTERSOFT 
•Άριστη Γνώση Windows και MS-OFFICE  και 
κατοχή διπλώματος  
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και 
τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα.  
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον.  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 30 ετών  
•Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία 
 
Παροχές:  
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του 
υποψήφιου  
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης 
9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 
4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος 19300, 
e-mail: cv6@fournarakis.gr. (Απαραίτητη η 
ύπαρξη φωτογραφίας στο βιογραφικό και η 
αναγραφή των κωδικών θέσης). Αποστολή 
βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

Από Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο, 
ζητείται:

Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως 

Έως 35 ετών, με 10ετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο 
και ελεγκτική πολυεθνική. 
Άριστη γνώση Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής 
Λογιστικής, Τήρησης Βιβλίων Αποθήκης, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, ΚΦΕ και ΚΤΧ. 
Επίσης άριστη γνώση Αγγλικής και ευχέρεια σε 
reporting packages. 
Τυχόν γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών θα 
ληφθούν επιπροσθέτως υπ’ όψιν. 
 
Παρέχεται συνολικό πακέτο αποδοχών και 
παροχών 30.000€ ετησίως. 
 
Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που 
πληρούν κυριολεκτικά και πραγματικά τις 
προϋποθέσεις. 
 
E-mail αποστολής βιογραφικών: act@
skywalker.gr.

Επώνυμη Εταιρία Ενδυμάτων ζητεί:

Έμπειρο Λογιστή

Το έργο: Κάλυψη όλων των λογιστικών 
και χρηματοοικονομικών ενεργειών και 
υποχρεώσεων της ΑΕ. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής  
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια σε όλο το φάσμα 
λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας  
•Πολύ καλή γνώση Γενικής Λογιστικής και 
συνεχής ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα 
Λογιστικά, Φορολογικά, Ασφαλιστικά, Εργατικής 
Νομοθεσίας  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS 
Office-Excel, Word) και συστημάτων ERP  
•Γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας 
εργαζομένων  
•Γνώση αγγλικών  
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας χωρίς 
χρονικές δεσμεύσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ 
αυτοκινήτου 

συνέχεια στη σελ. 06

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: miltoskami@
gmail.com. 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Rich Media - Front End Developer

Responsibilities 
•Work with Designers and Project Managers to 
meet production deadlines  
•Design for comps and final execution of Banner 
Ads, Rich Media etc…  
•Design and develop Flash animation/
components for digital executions  
•Design and develop illustrations in Illustrator  
•Work with front and back end development 
teams to execute on deliverables  
•Participate in brainstorms, take accurate notes 
and develop directions for visuals to support 
ideas  
•Create presentation PDFS  
•Design and oversee management of assets  
 
Qualifications 
•2-3 years experience in Interactive Media 
Design as Developer, Flash Designer or 
equivalent experience  
•Expert level Flash Animator  
•Familiar with ActionScript (AS3)  
•Highly proficient with Adobe Creative Suite  
•Have working knowledge of HTML5/CSS3  
•Familiar with web design principles such as 
User Experience, Interactive User Interfaces, 
Usability, Accessibility and Image Optimization  
•Creative, detail-oriented, well organized, self-
starter and have the ability to succeed in a high-
paced deadline-driven environment  
•Experience with Ad Management Platforms 
(DFA, DFP, OpenX) is a must  
•Strong interest in emerging technologies and 
web trends.  
 
Send your cv to e-mail: etsioni@olivemedia.gr.

Η εταιρεία “EVIN Ιντζόγλου”, που 
δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο 
των προϊόντων οπτικής επικοινωνίας 
(διαφημιστικά stands και displays, συστήματα 
σημάνσεων, ψηφιακές εκτυπώσεις κ.α.) 
επιθυμεί να προσλάβει Βιομηχανικό Σχεδιαστή 
με γνώσεις γραφιστικής.

•Απόφοιτος ή απόφοιτη Α.Ε.Ι  
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων: 3D studio 
max-Adobe suite CS5(In design-Photoshop- 
illustrator)-Rhino 4 (προαιρετικά)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικός και 
γραπτός λόγος).  
•Εξαιρετική γραπτή και προφορική επικοινωνία  
•Οργανωτικές ικανότητεςκαι ικανότητες 
επικοινωνίας  
•Ηλικία: έως 30 ετών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
t.andrianopoulou@evin.gr με την ένδειξη Β1.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & 

Ανάπτυξης Α.Ε.

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

Γραμματεία (κωδ. Γ) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ένα (1) έτος σε 
αντίστοιχη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
•Άριστη γνώση χειρισμού συσκευών Γραφείου 
 
Περιγραφή Θέσης: Καθημερινή Γραμματειακή 
Υποστήριξη των στελεχών της εταιρείας καθώς 
και της διοίκησης αυτής.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας-Αποστολή Βιογραφικών: 
Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη, E-mail: info@
noisisdev.gr. 

Η Marine Tours SA, όμιλος ταξιδιωτικών 
γραφείων, επιθυμεί να προσλάβει για την 
στελέχωση του λογιστηρίου της στα κεντρικά 
γραφεία στην Αθήνα,

•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άμεση διαθεσιμότητα  
•Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός  
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα 
συνεκτιμηθεί θετικά  
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο: 
info@agrology.eu.

Η Διάπλαση Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε. με 
έδρα την Καλαμάτα, στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης του τμήματος Εργοθεραπείας, ζητεί για 
άμεση συνεργασία:

Εργοθεραπευτή / Εργοθεραπεύτρια 
(πλήρους απασχόλησης)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Ανώτατου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι)  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office suite)  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και διάθεση για 
εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών & πλήρη 
ασφάλιση  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα συνεχώς 
αναπτυσσόμενο τμήμα  
•Συνεχή εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές και 
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα μαζί με μια 
φωτογραφία, υπ’ όψιν: κ. Αναστασοπούλου. 
Fax: 27210 41705, E-mail: gm.secretary@
diaplasis.eu.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
SAP HANA Consultant - Young Professional

 
Purpose and Objectives: We have set ourselves 
the challenging task of further developing the 
groundbreaking SAP in-memory computing 
technology over the next years. The latest 
technologies in the areas of main-memory, 
multi-core processing, and data management 
now allow effective in-memory computing, which 
analyzes business data in real time and combines 
transactional and analytic functions to significantly 
improve the performance of existing business 
processes. As the basis of the SAP in-memory 
technology, the SAP HANA database is already 
widely recognized as an exceptionally valuable 
element of the SAP software portfolio and will be 
of crucial importance for the SAP market of the 
future. The SAP HANA database development 
team is developing a software engine that runs 
high-performance parallel in-memory processing 
on huge quantities of data to deliver extremely 
fast real-time responses to analytical queries. 
SAP HANA database also retrieves and classifies 
unstructured data from text documents in SAP 
applications. We are looking for Young Graduates 
and/or Young professionals to be trained in 
SAP Solutions in order to build competencies to 
address requirements of customers in various 
industries and to deliver solutions to our customers 
in Greece & Cyprus. This position is an entry level 
position, with opportunity to grow within the role 
and responsibilities.

Expectations and Tasks 
•"Self-Study","Continuous Learning" & "Can 
Do"attitude 
•Passion to gain knowledge about new SAP 
technologies 
•Support and execute pre-sales activities  
•Support in preparation, conception, realization 
and Go Live of HANA customer implementation 
solutions in various forms (Projects, PoCs, RDSs)  
•Effective completion of the deliverables 
contracted within time and scope 
•Work closely with internal colleagues, external 
partners, and customer teams to ensure 
successful project completion 
•Directly liaising with customer representatives 
from IT and the Business and managing 
expectations 
•Expand own skill sets to new areas such as 
Predictive Analytics, BI, ETL 
 
Education & Qualifications / Skills and 
Competencies 
•Bachelor’s degree in Information Systems, 
Computer Science or equivalent degree 
•Database knowledge  
•Database Management in any major RDBMS 

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., (www.intermarine.
gr) εταιρία με 25ετή επιτυχημένη παρουσία στις κατασκευές 
και εγκαταστάσεις συσκευών ναυσιπλοϊας / ασφαλείας / 
τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας, με σκοπό την 
στελέχωση του  τεχνικού της τμήματος αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Ηλεκτρονικών 
Συσκευών Ναυτιλίας

Περιγραφή αρμοδιοτητων: Πωλήσεις ηλεκτρονικών 
συστημάτων επικοινωνίας, πλοήγησης και ασφαλείας σε 
ναυτιλιακές εταιρίες

Απαιτήσεις θέσης: 
•Προυηπηρεσία στον κλάδο της ναυτιλίας και γνώσεις 
ηλεκτρονικών επιθυμητές  
•Εμπειρία 2 χρόνων τουλάχιστον στις πωλήσεις  
•Ηλικία απο 25 έως 40 ετών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών στην εμπορική αλληλογραφία και 
προφορική επικοινωνία  
•Δυνατότητα άμεσων μετακινήσεων και βραχύχρονων ταξιδιών  
•Άδεια οδήγησης ΙΧ  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, συνεργασίας και 
ομαδικής εργασίας  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων 
•Ασφάλιση

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν, άμεσα αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@skywalker.gr. Απαραιτητα να 
σημειωθεί η ενδειξη: CV ΠΩΛΗΣΕΙΣ στο θέμα του μυνήματος. 
Βιογραφικά υποψηφίων τα οποια δεν πληρούντις ανωτέρω 
απαιτήσεις δεν θα απαντηθούν. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρεία QCONTROL - Quality Solutions ζητά να 
προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων

Σκοπός Θέσης: Η προώθηση εξοπλισμού Οργάνων, Συσκευών 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σε Βιομηχανίες, Πανεπιστήμια κλπ. σε 
περιοχές εντός & εκτός Ελλάδος. Υποστήριξη πωλήσεων μέσω 
της παροχής πλήρους τεχνο-οικονομικής πληροφόρησης σε 
υπάρχοντες αλλά και σε νέους πελάτες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Χημικού Μηχανικού 
ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή Μεταλλουργός 
Μηχανικός. 
•Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, προφορικά και 
γραπτά, είναι άκρως απαραίτητη  
•Προϋπηρεσία  στις πωλήσεις εξοπλισμού και μηχανημάτων θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Πελατοκεντρική αντίληψη, αποδεδειγμένη διαπραγματευτική 
ικανότητα με ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα 
οδήγησης ΙΧ & μοτοσυκλέτας  
•Δυνατότητα για ταξίδια  
 
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο αντικείμενο εργασίας  
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Μισθός και Αποδοχές βάση απόδοσης  
•Εταιρικό αυτοκίνητο 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προδιαγραφές παρακαλούνται 
να υποβάλλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στην 
παρακάτω διεύθυνση. Είναι απαραίτητο στο βιογραφικό να 
περιλαμβάνεται και φωτογραφία του υποψηφίου.
QCONTROL ΕΠΕ, Αγαμέμνονος 51-53 Καλλιθέα, Τ.Κ. 
17675. E-mail: hr@qcontrol.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την σελίδα μας: www.qcontrol.gr.

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ στα πλαίσια της επιχειρηματικής ανάπτυξης της 
ζητεί:

Σύμβουλο Αειφόρου Δόμησης 
Sustainable Building Consultant 

(κωδ. SBC1)
Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη σε 
θέματα Αειφόρου Δόμησης  
•Υποστήριξη πελατών σε θέματα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα  
•Προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες  
 
Υποχρεωτικά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
•Πολύ  καλή γνώση ΚΕΝΑΚ  
•Ενεργειακός Επιθεωρητής  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών    
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
•Κάτοχος πιστοποίησης (LEED/DGNB/BREEAM/PASSIVE 
HOUSE)  
 
Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή    
•Bonus βάσει στόχων  
•Εκπαίδευση    
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον 
κωδικό ένδειξης στο e-mail: hr@zeb.gr.

Founded in 2006, DEXTERA is a fast developing 
consulting company, based in Athens, Greece.  
Our main activity includes providing innovative 
business services and ICT solutions, to 
private companies and public authorities, 
mainly in two broad fields i) Design, Funding 
and Implementation of ICT Projects and ii) 
Data Management and Business Intelligence. 
DEXTERA plans to expand its activity in cultural 
policy and cultural managment consultancy. In 
view of this plan, with co-funded project under 
the Program “Support of businesses for the 
employment of highly qualified personnel”, we 
are currently undertaking the R&D initiative 
SARASWATI: Local and International Effects 
of Cultural Capital on Regional Development in 
Greece. The aim of SARASWATI is to create in-
house knowledge in the fields of culture-based 
development and transform it into practical 
toolkit for service and product development. For 
this purpose, we wish to recruite technical staff 
with the following characteristics:

Technical Staff-Regional 
Economics /Statistics

Position Description: 
•Work under the direct supervision of the 
Research Leader 

•Report weekly to the Managing Partner in 
charge of the SARASWATI Project 
•Provide techical data-managment support, 
facilitate database creation and its preparation 
for integration into a Managment Information 
System 
•Work closely with the Research Leader and 
responsible Managing partner for translating 
the scientific results into operational toolkits 
•Draft precise R&D-type toolkit appendix on 
techical service and product development 
 
Required Qualifications: 
•Master Degree (MA) in regional economics or 
ICT or Statistics combined with minimum 3-5 
years experience in regional economic field 
applications 
•Bachelor Degree (BA) Economics or Regional 
Economics 
•Work experience with (cultural) data 
managment will be considered a strong asset 
•Fluency in oral and written English is required 
•Conversational knoweldge of Greek language 
is an additional prerequisite 
 
Location of Position: Athens, Greece. Please 
send resume at e-mail: hr@dexteraconsulting.
com.

Software Competitiveness International 
(SOFTCOM INTERNATIONAL), is a rapidly 
growing company, specializing in Software 
Research & Development and Information 
& Communications Technologies Services, 
located in Athens, and headquartered in Crete. 
The skills, the experience and the methodologies  
of the company and its experts, most of them 
with a long presence and a high recognition 
internationally, provide to its clients, both locally 
and internationally,  technical excellence and 
valuable services, and to its employees the 
working conditions to further develop their 
technological expertise within a multi-national 
environment. Currently we are looking for a:

Experienced C# Developer
To offer his/ her services (SW architecture, 
analysis, design, coding, testing)  for one of our 
international projects. Work will be carried out 
mainly in our company’s premises in Athens.

In case 
•You are a software engineer with a passion 
for writing software,  
•You like to take on new challenges,  
•You have an analytical thinking,  
•You are able to work independently,  
•You are a team player, able to cooperate with 
others within a multi-national team,  
•You are flexible enough to work in a 
fast paced environment, according to the 
customer’s mentality,  
•You like to be part of a very dynamically 
working company, 
 
and you cover the following set of skills: 

•University Degree in Computer Science or 
relevant discipline  
 
Programming skills:  
•.NET Framework 4.x,  
•C#  
•ASP.NET (“classic”), ASP.NET MVC 4  
•SQL (T-SQL)  
•Javascript, jQuery (.7.x and higher),  
•HTML/ XHTML  
•CSS2, CSS3  
 
Software development skills:  
•Design Patterns (GoF)  
•Dependency Injection (Microsoft Unity)  
•Refactoring  
•Working experience in software development 
(.NET / web) of 2 years as a minimum  
•Fluency in English (spoken, written)  
 
The following skills will be considered as 
an asset: 
•Entity Framework (4.x and higher)  
•HTML 5  
•Telerik KendoUI Web  
•Clean Code Programming  
•Unit Testing / TDD  
•Good knowledge of the German Language 
(spoken, written) 

Please, apply for an interview, sending your 
detailed CV in English, quoting reference ref: 
IM/05/13, to the following e-mail address: hr@
softcom-int.com, not later than 30.06.2013. 
We offer a competitive remuneration package 
based on qualification and experience, and work 
in a challenging multinational environment. All 
applications will be treated as confidential. 
For information regarding our company, please 
consult our web site: www.softcom-int.com.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Μηχανικού)  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση 
C # και C + +  
•Πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας .ΝET και 
SQL 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
hrm@plasisgroup.com ή στο fax: 210 8053001.

Circuit Switch Integration Engineer

Code: CFN 001 
Location: Athens 
 
Main Tasks: 
•Participation in the design, configuration, 
integration, S/W and H/W upgrades of Mobile 
Circuit Switched nodes.  
•Handling of TDM/ATM/IP interfacing and testing 
systems functionality.  
•Participation in feasibility/evolution studies, RFI/
RFQ.  
•Communication and reporting using simple 
terminology.  
•Troubleshooting and data mining capabilities. 
 
Basic Requirements: 
•AEI degree in Telecommunication Engineering 
or Electrical & Electronic Engineering) MSc in 
Telecomms is desirable.  
•4-5 years of relevant experience.  
•Basic knowledge of Ericsson Mobile Switching 
Centers (MSS/MGw), Home Location Register 
(HLR), Transit Switching Centers (TSC, TSS) IP 
transport, signaling over TDM/ATM/IP.  
•SIP-i knowledge and architecture, LTE basic 
knowledge and good handling of SAP program  is 
desirable  
•Very good knowledge of English language.  
•Analytical/Structured thinking, efficiency, team 
spirit, commitment to result and attention to 
detail. 

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 30/06/2013, quoting the position code 
at the following address: WIND ΕΛΛΑΣ S.A., 66 
Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens. E-mail: 
jo@wind.com.gr, Fax: (+30) 210 6106504. All 
applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements 
will be contacted via phone.

CALL CENTER
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας  
 
για Τηλεπωλήτριες Οικονομικών Πακέτων 
Wind 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή    
 
Παρέχονται:   
 
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας!!!    
 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση   
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
WED291:   
•στο fax: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

Η ADVARTIA ΕΠΕ από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στα Φωτοβολταϊκά με διεθνή παρουσία από 
το 2006 αναζητεί να στελεχώσει το τμήμα 
τηλεφωνικών πωλήσεων:

•Γυναίκα ηλικίας έως 30 χρονών  
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στο κλάδο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων  
•Σπουδές η Κατάρτιση στις τηλεφωνικές 

knowledge in the portfolio of •SAP 
BusinessObjects solutions (Dashboards, Web 
Intelligence, Crystal Reports, Visual Studio, 
Analysis for Office, •Analysis for OLAP, Explorer, 
Visual Intelligence, BEx, Query Design, etc.)  
•Experience in designing, implementing and 
managing metadata solutions. Meta data 
definition and repository experience is a plus  
•Proven ability to design and develop appropriate 
technical solutions to meet challenging business 
requirements  
•Good understanding of SAP core products, 
including SAP NetWeaver architecture and BW 
design 
•Experience in building ETL processes; 
Knowledge of data sources and data integration 
•ABAP knowledge to develop transformation 
routines and other uses related to BW 
•Enterprise Portal integration  
•Good understanding on in-memory technologies 
in particular HANA. Mathematical Modelling: 
MatLab, Predictive •Workbech/SPSS, SAS, R.  
•Ability to multi-task and work independently 
•Strong analytical skills 
•Attention to detail 
•Taking initiative taking to prioritize and resolve 
problems 
•Excellent written, verbal and communication 
skills. Fluent English language skills 
•Team player. Ability to lead, guide and work well 
with others 
•Results-oriented with high potential for growth 
 
Work Experience 
•0-3 Years relevant work experience. Work 
experience or projects on the below will be 
considered an advantage: 
•SAP Business Warehouse  
•SAP Data Services  
•SAP Business Objects Business Intelligence 
Portfolio  
•Any other industry leading data warehouse 
platforms/tools  
•BusinessObjects BI, BW or HANA certifications 
will be a major plus 
 
Fill in the form to the link: http://www.point0.gr/
form.employee.php.

HTML5 Mobile App Developer (HTML5/CSS3/
JavaScript)

 
Qualification Needed:  
•BS degree in Computer Science or equivalent 
training required  
•Expert knowledge of HTML5/CSS3, JavaScript, 
AJAX, jQuery, DOM manipulation, XML  
•Expert knowledge of capabilities of different 
platforms and browsers, and their design 
constraints on the Web  
•Expertise in development and implementing 
applications with standard UI components, 
creating custom UI components, connecting 
applications to Back End services  
•Experience developing for smart phone 
platforms (iPhone, Android, Windows Phone 8) is 
optional but a plus 
•Outstanding front-end developer with a passion 
for web technologies and mobile development 
•Familiarity with a mobile web toolkit such as 
jQTouch, Sencha, phone gap or xui will be a plus 
•Fanatical attention to detail and a passion for 
elegant user experiences 
•Good knowledge of SOA, Web Services 
methodologies using RESTful or SOAP based 
API?s 
•Excellent interpersonal and organizational 
skills, ability to handle diverse situations, multiple 
projects, rapidly •changing priorities, and leading 
junior developers  
•Excellent verbal and written communication 
skills and the ability to communicate with clients 
at all levels  
•Exercises independent judgment with minimal 
direction from supervisor. Self-starter. Problem-
solver 
 
Fill in the form to the link: http://www.point0.gr/
form.employee.php.

Η εταιρία ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητά:

Προγραμματιστή C# ως Εξωτερικό Συνεργάτη

Υποχρεώσεις & Καθήκοντα: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση των προϊόντων λογισμικού  
•Ανάπτυξη νέων λειτουργιών  
•Εκτέλεση αναθεώρησης κώδικα  
•Δημιουργία και εκτέλεση σχεδίου δοκιμών  
•Δημιουργία και παρακολούθηση εγγράφων 
υποστήριξης 

(Oracle, MS SQL, Sybase ASE, DB2, etc)  
•Database Programming: SQL Scripts / Stored 
Procedures / Functions  
•Data modeling skills. Including relational 
and dimensional data modeling and physical 
database design of decision support systems.  
•Database architecture & design techniques for 
both OLTP and reporting requirements  
•Good understanding of SAP core products, 
including SAP NetWeaver architecture and 
BW design. •Knowledge on any of the below 
will be considered a major plus:  
•Data modeling in SAP NetWeaver BW 
(infoproviders, transformations, infosources, data 
transfer process, datasources, etc.)  
•Activation of business content, standard 
extractors, generic extractors and enhancement 
of standard extractors;  
•Performance and tuning (aggregates, 
compression and archiving)  
•Experience in building of ETL processes; 
knowledge of data sources and data Integration  
•ABAP knowledge to develop transformation 
routines and other uses related to BW  
•LSA (Layered Scalable Architecture)  
•Mathematical Modelling: MatLab, Predictive 
Workbech/SPSS, SAS, R.  
•Ability to multi-task and work independently.  
•Strong analytical skills 
•Attention to detail 
•Taking initiative taking to prioritize and resolve 
problems 
•Excellent written, verbal and communication 
skills. Fluent English language skills 
•Team player. Ability to lead, guide and work well 
with others 
•Results-oriented with high potential for growth 
 
Work Experience 
•0-3 Years relevant work experience. Work 
experience or projects on the below will be 
considered an advantage: 
•SAP Business Warehouse  
•SAP Data Services  
•SAP Business Objects Business Intelligence 
Portfolio  
•Any other industry leading data warehouse 
platforms/tools  
 
Fill in the form to the link: http://www.point0.gr/
form.employee.php.

SAP Business Objects Business Intelligence 
Consultant - Young Professional

 
Purpose and Objectives: The BI Consultant 
acts as analyst responsible for developing 
and implementing the architecture of storing, 
homogenization and presentation of information 
according with the requirements of business 
processes.  Responsible by understanding, 
design and construction of solution architecture 
that ensures a great achievement of the truth of 
the data, as the best practices and performance 
requirements. His or her performance is crucial 
in contributing to better use the platform of SAP 
solutions, adding value to our customers and 
perception by the market.

Expectations and Tasks 
•Analyze business requirements, needs 
and goals of customers, direct procedures, 
SAP solutions and products that are being 
implemented  
•Effective completion of the deliverables 
contracted within time and scope 
•Facilitate ongoing communication and warning 
indicators for success to all members of the 
virtual team (before and after sales) during the 
implementation process  
•Work closely with internal colleagues, external 
partners, and customer teams to ensure 
successful project completion 
•Directly liaising with customer representatives 
from IT and the Business and managing 
expectations 
•Ensure a good transition from pre-sales to 
implementation, easing the process of  "handoff" 
with the continued focus on customer satisfaction 
•"Self-Study","Continuous Learning" & "Can 
Do"attitude 
•Passion to gain knowledge about new SAP 
technologies 
•Support and execute pre-sales activities  
•Expand own skill sets to new areas such as 
HANA & Predictive Analytics  
 
Education & Qualifications / Skills and 
Competencies 
•BI technical architecture using SAP 
BusinessObjects in SAP and non-SAP 
environments 
•Clear understanding of the requirements 
for reports and dashboards, and extensive 

συνέχεια στη σελ. 08

πωλήσεις  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (windows, outlook, word, 
excel, power point, internet)  
•Φιλοδοξία για καριέρα στο χώρο των πωλήσεων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης  
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνει στο: info@
advartia.eu.

Η σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία Protocol 
Internet Marketing που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του διαδικτύου από το 2001 αναζητεί 
υποψήφιους για τη στελέχωση του CALL CENTER 
για 4ωρη πρωϊνή απασχόληση. 
Καθήκοντα 
•Επικοινωνία με σκοπό την εύρεση νέων 
πελατών που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες της 
εταιρείας.  
•Κλείσιμο ραντεβού για το τμήμα πωλήσεων.  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Ανεση στην επικοινωνία  
•Ευχέρεια λόγου  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Προϋπηρεσία 1-3 χρόνια στην τηλεφωνική 
προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων  
•Καλή γνώση Η/Υ και Internet  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων  
 
Η Εταιρία προσφέρει 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Μισθό  
•Ασφάλιση  
 
Όνομα πελάτη: Protocol Internet Marketing 
Τοποθεσία: Μαρούσι, Βόρεια Προάστια 
URL: www.protocol.gr 
E-mail: sonline@protocol.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος ΑΦΟΙ Μουσαμά ΑΞΕ αναζητά Sales 
Manager με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα 
για τα ξενοδοχεία του Crowne Plaza Athens City 
Centre & Holiday Inn Athens Attica Airport 
West:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 
ετών  
•Αυτοκίνητο 
Παρακαλώ όπως μας στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
salesmanager@cpathens.com. Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

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

E-commerce and E-marketing Consultant

Requirements: 
•Must be  experienced in tourism e-commerce 
and marketing  
•Manage efficiently our online  booking policy 
through booking engines (Booking, Expedia, Web 
Hotelier, etc)  
•Monitor our competition strategies regarding  
their online strategy and pricing  
•Must be able to provide valid weekly reports, 
statistics and monthly forecasts  
•Willing  to train our reservations department 
 
Company offers: 
•Competitive salary  
•Accommodation  
•Career opportunities 
 
Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
Αποστολή βιογραφικών: eliasuites@hotmail.
com.

Σύμβουλοι Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε.

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

Πωλήσεις (κωδ.Π)

Απαραίτητα προσόντα: 

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

 Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας  (Κωδικός Θέσης QM5/13)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι ή Πανεπιστημίου Εξωτερικού με ειδικότητα 
Τεχνολόγος Τροφίμων  
•Επαγγελματική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε 
αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο του τροφίμου.  
•Γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  ( ISO 
22000:05 , HACCP , BRC , IFS, EUREPGAP, ISO 9001:08)    
•Άριστο γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας  
•Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες.  
•Υψηλό επίπεδο αναλυτικής σκέψης και ικανότητα λήψης 
αποφάσεων  
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες  
 
Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Διαρκής ενημέρωση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  
•Δημιουργία διαδικασιών για την τήρηση της κείμενης 
νομοθεσίας  
•Τήρηση αρχείων σχετικών με τα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας  
•Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη λήψη 
πιστοποίησης του ΕΦΕΤ  
•Εκπαίδευση των υπευθύνων σε θέματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  
•Έλεγχος καταστημάτων σχετικά με τη συμμόρφωσή τους  
•Υπεύθυνος παραλαβών (έλεγχος ξηρού φορτίου & υπό απλή 
ψύξη)  
•Επικοινωνία με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες  
•Επικοινωνία με προμηθευτές & εξωτερικούς συνεργάτες  
•Εσωτερική επικοινωνία & αναφορά στον Logistics Manager 
τυχόν μη συμμορφώσεων προμηθευτών 

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, 
ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα 
δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.
gr, Fax: 210 6041918. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΕΞΤΕ, που 
λειτουργεί 3 ξενοδοχεία (3*) στην ΑΘΗΝΑ και στην 
ΡΟΔΟ, αναζητά:

Νέο ή νέα, για την υποστήριξη 
της λειτουργίας του e-marketing 

και της εταιρικής σελίδας στα 
κοινωνικά δίκτυα (Facebook κλπ)

Σύντομη περιγραφή θέσης: 
•Υλοποίηση e-commerce digital marketing campaigns 
and promotions.  
•Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας των e-sales και 
e-shop (home pages) της εταιρείας.  
•Διεκπεραίωση κρατήσεων και Customers service 
πελατών από e-κρατήσεις.  
•Ανανέωση προσφορών και προϊοντικού μίγματος 
e-shop και προτάσεων για τους επισκέπτες.  
•Παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας των e-sales.  
•Διαχείριση και υποστήριξη της εταιρικής σελίδας στα 
κοινωνικά δίκτυα (facebook κλπ).  
•Υλοποίηση digital marketing campaigns και στο 
Facebook.  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία στις on line πωλήσεις και  στρατηγική.  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel – Power 
point - Internet).  
•Πολύ καλή γνώση χρήσης των Social Media (και 
ειδικότερα του Facebook).  
•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος). (Γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί).  
•Αντίληψη, φαντασία, διάθεση, συνέπεια, 
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία τους 
με την ένδειξη «E-MARKETING/SOCIALMEDIA» 
στο e-mail: gt@museum-hotel.gr.

Psychologist  
Business Development Consultant & 

Trainer (Ref# PSY 05/13)
 
AchieveGlobal Consulting Group, for its regional office in Athens, 
Greece is searching talented associates, with a psychology 
background and a proven track record of success in training and 
consulting to join our team.
 
As a Business Development Consultant &  Trainer you will:  
•Develop marketing action plan and activities for promoting a  
special series of solutions requiring psychology expertise.  
•Plan and give sales presentations to potential clients, attend 
and participate to trade shows to generate sales business.  
•Identify and initiate contact with potential new customers  
•Assist in designing customized client solutions to business 
needs  
•Manage sales accounts  

•Be trained in our unique approach and be further equipped with 
Trainer Excellence Skills.   
•Dedicate some time to study and observe our trainings, 
methodologies and company policies in order to become a 
certified trainer and be able to assume training responsibilities.  
•Have the opportunity to gain multidiscipline experiences with a 
wide spectrum of clientele in various customized projects.  
Successful candidates should have:  
•Age between 35 to 55.  
•A University degree in psychology, preferably post graduate  
•Business background and experience especially in marketing 
will be considered an asset.  
•Ability to understand business issues is essential.  
•Commitment and dedication through demonstrating a 
continuous client centered approach and highly professional and 
ethical standards.  
•Fluency in both Greek and English as well as computer literacy 
(Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint). •Technology 
Friendly.  
•Excellent communication skills and a highly analytical mind 
which lead to creative thinking and a problem solving approach 
and behavior.  
•Flexibility, Commitment and Adaptability to changing 
circumstances and methodologies  
•Able to travel within Greece as well as provide training during 
both weekdays office hours as well as weekends when required.. 

If you are looking for a career with multidiscipline 
experiences working with prominent corporations in Greece 
and abroad please send your CV’s either by fax or e-mail c/o 
Thalia Giakoumaki (Ref# PSY05/13). Fax: +30 210 6825889 or 
e-mail: thalia.giakoumaki@achieveglobal.gr.

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού φυσικού 
καλλυντικού και 34 χρόνια με πρωτοπόρο δράση στην Πράσινη 
Ανάπτυξη ζητά:

Υποστηρικτή Μηχανογραφικών 
Εφαρμογών  

(ERP Administrator) (κωδ. Θέσης: ΙS)

Κύριες αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για την υλοποίηση έργων 
πληροφορικής σχετικά με συντήρηση και ανάπτυξη υπάρχοντος 
ERP συστήματος (Microsoft Dynamic NAV)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής.  
•Μεταπτυχιακές Σπουδές επιθυμητές.  
•Πολύ καλή γνώση Microsoft SQL Server Administration και 
SQL Programming.  
•Απαραίτητη η γνώση ERP Navision της  Microsoft, όπως και 
γνώσεις Hardware/networking.  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ΙΤ θέσεις  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. Η γνώση Ισπανικής γλώσσας θα 
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Ικανότητες: Άτομο με ηγεσία, δημιουργικό, ευέλικτο, με πολύ 
καλές ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας.

Διεύθυνση κα Τηλέφωνα επικοινωνίας: APIVITΑ, Δ/νση 
Ανθρωπίνων Πόρων. Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, Μαρκόπουλο Αττικής, Τ.Κ.19003. Τηλ: 210 
2854430, φαξ: 210 2843580,  
E-mail: hr@apivita.gr (κωδ.θέσης: ΙS)

Physical Security Operator
Κωδικός: PSC 001 
Έδρα: Αθήνα 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται τη λειτουργία των συστημάτων ασφάλειας 
εγκαταστάσεων της εταιρείας  
•Διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του Κέντρου Λήψεως 
Σημάτων Κεντρικής Εγκατάστασης  
•Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και προτείνει τρόπους 
βελτίωσης της πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας 
•Επιβλέπει και αναπτύσσει το προσωπικό φύλαξης 
εγκαταστάσεων της εταιρείας.  
•Δημιουργία στατιστικών αναφορών τμήματος  
 
Τυπικά Προσόντα: 
•Δίπλωμα ΙΕΚ  
•2-4 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε κλάδο υπηρεσιών 
ασφάλειας  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και MS Office  
•Εχεμύθεια, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ικανότητα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων  
•Άδεια υπηρεσιών ασφάλειας επιθυμητή 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά 
τους, μέχρι τις 30/06/2013, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης 
εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 
Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: jo@wind.
com.gr, Fax: 210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο 
οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
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•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Δυο (2) έτη προϋπηρεσίας  στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
(Word, Excel, Power Point, Internet)

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

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

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας-Αποστολή Βιογραφικών: 
Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη, E-mail: info@
noisisdev.gr.

Στελέχη Πωλήσεων

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία 
NEODENT επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων. Ανακοινώνει το άνοιγμα 
δύο -2- θέσεων εργασίας στο τμήμα «Εξωτερικές 
πωλήσεις» (για Ελλάδα - δεν αφορά το τμήμα 
Εξαγωγών).

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Γνώση Η/Υ  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία Ωραρίου  
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου  
 
Candidate Profile 
•Οργανωτικός  
•Δυναμικός  
•Ευέλικτος  
•Ευχέρεια και άνεση λόγου  
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων  
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη  
•Προϋπηρεσία στον χώρο των οδοντιατρικών 
προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

Περισσότερες πληροφορίες για το εταιρικό 
προφίλ www.neodent.eu. Αποστολή 
βιογραφικών ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση: cv@neodent.eu.

AIMIS Spine 
Sales & Business Development Executive

Who is AIMIS Spine

The American Institute of Minimally Invasive Spine 
Surgery (AIMIS Spine) is a World leading Spine 
Center of excellence bringing together the best 
Minimally Invasive American and International 
Spine Surgeons, in a collective environment for 
Spine healthcare beyond borders in select areas 
of Europe. AIMIS Spine has over thirty surgeon 
members who visit Europe on an ongoing rotation 
basis - in order to perform Minimally Invasive Spine 
surgeries to patients from all over the world.

Sector: Medical 
Location: Cyprus (Limassol) / Athens 
 
Job Description 
•Desk research and analysis of new markets 
(Type and Geography)  
•Increase sales in current & new markets (Type 
and Geography)  
•Design of sales action plan with support and 
directions of corporate business development 
team  
•Implement/execute sales action plan (from 
distance and locally with extensive travel) and 
follow up  
•Follow Up on prospect clients  
•Close the sale à Convert from prospect to 
clients  
 
Requirements 
•Bachelor (preferred in business management/ 
marketing and communication/psychology)  
•2-5 years prior experience in sales/customer 
relationship  
•English Mother tongue / perfect American or 
British accent  
•Very strong interpersonal skills and presentable 
figure  
•Very Good Knowledge of Microsoft Office 
Package, especially Excel, Word and Power 
Point  
 
Nice to Have 

•Past experience in Medical/Pharmaceutical 
Industry/Travel industry  
•Master’s Degree  
•Other Languages  
 
What do we offer 
•Full time contract with competitive remuneration 
package + Bonus  
•Private Medical Insurance  
•Accommodation + 1 flight per month to Greece 
when located in Cyprus  
•Extensive Training  
•Management support and career growth 
opportunities  
 
Send your cv to e-mail: dkalivas@aimisspine.
com.

Ζητούνται από εταιρία της Ξάνθης:

Εξωτερικοί Συνεργάτες  
με απώτερο σκοπό την πρόσληψη 3 μόνιμων 

υπαλλήλων.

Τα προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης, 
μάρκετινγκ.  
•Απαραίτητη εμπειρία στον χώρο των 
Πωλήσεων, Δικτύωσης και Μarketing.  
•Σημαντικό προνόμιο είναι να υπάρχει κύκλος 
γνωριμιών στην Ξάνθη αλλά και στους όμορους 
Νομούς.  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
αυτενέργειας, λήψης αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης και εστίασης στην κερδοφορία.  
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων.  
•Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει την Στρατιωτική 
τους Θητεία.  
•Δίπλωμα αυτοκινήτου.  
•Ηλικία, μέχρι και 45 ετών. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι 
τις 15 Ιουνίου βιογραφικό ώστε να περάσουν 
από προσωπική συνέντευξη και να γίνει άμεσα η 
πρόσληψή τους. Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 
10.00 πμ-13.00 μ.μ και 18.00μ.μ.- 19.30μ.μ 
στην οδό Μπρωκούμη 30Β, είτε σε ηλεκτρονική 
μορφή στο email: info@ecosolutions.com.gr και 
στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία 
υποψηφίου.

Senior Sales Executive – Consultant (Ref# 
SSE 05/13)

 
Η AchieveGlobal Consulting Group που 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα,Κύπρο και 
Βουλγαρία πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλη 
εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης ανθρωπίνου 
δυναμικού (training, consulting services & tools, 
assessments tools), στα πλαίσια μιας συνεχούς 
ανάπτυξης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα 
ταλαντούχο στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στις πωλήσεις B2B και το consulting για να 
αναλάβει τη θέση του Senior Sales Executive / 
Consultant για τον σχεδιασμό και την προώθηση 
λύσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 
την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου.
 
Η/Ο ιδανική/ός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει:  
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις Β2Β 
(field sales experience) και στην ανάπτυξη νέων 
και υφιστάμενων πελατών τουλάχιστον  5 -10 έτη  
•Εμπειρία στο consulting / παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών  και εκπαίδευσης 
ανάπτυξης στελεχών θα θεωρηθεί σημαντικό 
πλεονέκτημα  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή / και μεταπτυχιακό με 
κατεύθυνση Business σε κάποια από τις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες •Business 
Administration, Marketing, Organizational 
Development, Human Resources)  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας για παρουσιάσεις σε πελάτες  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Αγγλικών – 
επίπεδο Proficiency  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ και εφαρμογών 
του Microsoft Office, ιδιαίτερα Word, PowerPoint 
και Excel για σχεδιασμό και δημιουργία reports, 
παρουσιάσεων, προτάσεων σε πελάτες  
•Εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων πέραν των 
παραπάνω θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
•Επαγγελματική παρουσία  
•Επιχειρηματικό πνεύμα και ενέργεια   
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ταχύτητα και ποιότητα στην εκμάθηση, ώστε να 
μπορέσει να δραστηριοποιηθεί γρήγορα   
•Αίσθηση του επείγοντος και ανάληψη ευθύνης 
(ownership) 
•Αυτο-παρακίνηση (self-motivation) και 
προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
(achievement orientation)  
•Νέες και καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα 
στον τρόπο σκέψης  

•Πρωτοβουλία για δράση και συνεχή βελτίωση  
•Θετική διάθεση και ευελιξία  
 
Η/Ο νέα/ος συνεργάτης θα:  
•Εστιάσει στην ανάπτυξη των πωλήσεων της 
εταιρίας  
•Κάνει προσπάθειες ανάπτυξης νέων πελατών 
μέσω prospecting calls και marketing campaigns    
•Σκέφτεται και θα σχεδιάζει στρατηγικές κινήσεις 
προσέγγισης υπαρχόντων πελατών  
•Σχεδιάζει και θα κάνει παρουσιάσεις λύσεων / 
προτάσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
σε πελάτες  
•Διαχειρίζεται διαφορετικούς λογαριασμούς 
πελατών και θα παρέχει συμβουλευτική 
εξυπηρέτηση και καθοδήγηση σε συστηματική 
βάση  
•Συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα 
πωλήσεων και consultants σε project πελατών 
αλλά και σε προωθητικές ενέργειες  
•Σκέφτεται μακροπρόθεσμα και θα αναζητεί 
νέες και καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις για 
νέες Συνεργασίες με εταιρίες του εξωτερικού ή 
συνεργίες με εταιρίες εντός του region.  
•Παρέχει συμβουλευτική εκπαίδευση σε 
προγράμματα της εταιρίας  σε πελάτες όταν 
χρειάζεται  
 
H Εταιρία προσφέρει:  
•Συνεχή Εκπαίδευση & Ανάπτυξη  
•Άριστο εργασιακό κλίμα και υποστηρικτικό 
περιβάλλον και συνεργάτες  
•Πακέτο Αποδοχών (Μισθός & Βοnus βάσει 
ετήσιων στόχων)  
•Ευκαιρίες για μελλοντική εξέλιξη ως partner 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα Y/O κας Θάλειας 
Γιακουμάκη με fax ή e-mail στα Fax: +30 
210 6825889  or e-mail: thalia.giakoumaki@
achieveglobal.gr.  Παρακαλείστε να 
συμπεριλάβετε τον κωδικό της θέσης (Ref# 
SSE 05/13) και cover letter με φωτογραφία σας. 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τα παραπάνω 
κριτήρια δενθα ληφθούν υπόψη. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΑΤΟΜ DYNAMIC ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει:

Resident Project Manager 
στο Burgas Βουλγαρίας 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:  RPM 1

 
O/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της 
ομαλούς ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων 
που αφορούν στην εταιρεία στη Βουλγαρία, τη 
διαχείριση εσωτερικών θεμάτων, την επικοινωνία 
με τον πελάτη κτλ.  Το έργο θα διαρκέσει μέχρι το 
τέλος του 2014.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολογίας ή οικονομικών επιστημών, 
επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος  
•Απαραίτηση 3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε 
συναφή καθήκοντα  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
η γνώση και μίας επιπλέον ξένης γλώσσας  
•Εμπειρία μηχανογραφημένου περιβάλλοντος - 
Δυνατότητα ευχερούς χειρισμού Η/Υ  
•Ικανότητες διοίκησης και συντονισμού ομάδας  
•Διαπραγματευτική ικανότητα, κοινωνικότητα, 
υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων  
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα  
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Πλήρης εκπαίδευση από εξειδικευμένα στελέχη 
της εταιρείας  
•Διεύρυνση εμπειριών και γνώσεων  
•Διαμονή και μεταφορικά 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  για την κάλυψη 
της θέσης παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: atomrecruiting@gmail.
com.

Υπεύθυνος Εξαγωγών (EXP 1805) 
 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή οινοποιητική εταιρεία με 
σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, αναζητά 
Υπεύθυνο Εξαγωγών για την ανάπτυξη της στην 
διεθνή αγορά.

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

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

Εταιρία με ηγετική θέση στον τομέα 
δραστηριοποίησης της, την παροχή υπηρεσιών, 
αναζητά:

Data Center Manager  
(Κωδικός Θέσης: DCM)

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη σχεδιασμού, 
ομαλής λειτουργίας και συντήρησης υπηρεσιών 
και εξοπλισμών πελατών που βρίσκονται στο Data 
Center της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών 
σε θέση Data Center Manager  
•Πιστοποίηση Network Security, Network 
Optimization  
•Άριστη γνώση IT υποδομών, virtualization και 
cloud services  
•Άριστη γνώση, MS Office, Δικτύων  
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας  
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και 
εκμάθησης νέων τεχνολογιών  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dcm@
skywalker.gr. 

Ζητούνται άμεσα:  

Σύμβουλοι Διαφήμισης  
από Εταιρία Τεχνικών Εκδόσεων

 
Απαραίτητα προσόντα: 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα κάτωθι: 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
διαφημιστικού χώρου σε έντυπα.  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
•Ικανότητα Επικοινωνίας  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
 
Επιθυμητά: 
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Γνώση της διαφημιστικής αγοράς των τεχνικών 
εκδόσεων.  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις.  
 
Ο ρόλος: Διαχείριση παλαιού και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sideris@
provoli3.gr.

Η Εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ, εταιρεία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και 
διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και φορείς, του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, αναζητά Στέλεχος για να καλύψει 
τη θέση του: 

Consultant – Project Manager

 
Περιγραφή Θέσης:  
•Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για 
λογαριασμό φορέων και οργανισμών του 
δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.  
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  
•Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση έργων 
στο πλαίσιο διασυνοριακών και διακρατικών 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

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

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

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

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

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

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

Web Site:
www.imee.gr

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 12

προγραμμάτων.  
•Ευχέρεια στη συγγραφή μελετών, αναφορών, 
τεχνικών δελτίων.  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικής 
κατεύθυνσης, διοίκησης επιχειρήσεων, 
marketing)  
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε εταιρεία 
σύμβουλων  
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο 
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
 
Η Εταιρεία Προσφέρει 
•Σύγχρονο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ids-ltd.gr ή μέσω 
fax στον αριθμό 2310 508037, ή στη διεύθυνση: 
IDS ΕΠΕ Πίψου 9 (2ος όροφος), τ.κ. 546 27 
Θεσσαλονίκη. 

Proven Results Associates (PRA)

Είμαστε Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων 
με διεθνή δραστηριότητα και έδρα στην Αθήνα. 
Λόγω συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
μας, αναζητούμε 1 δυναμικό άτομο για το Τμήμα 
Πωλήσεων και συγκεκριμένα για να καλύψουν την 
παρακάτω θέση:

Business Development (Ref.: BD)

•Προώθηση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της 
PRA Int'l σε επιχειρήσεις  
•Ανάπτυξη & διαχείριση νέου πελατολογίου 
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Ηλικία μεταξύ 30-40  
•Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing ή 
Χρηματοοικονομικά  
•Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών κατά 
προτίμηση  
•Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου 
•Ικανότητες πειθούς  
•Ενεργητικότητα, φιλοδοξία  
•Ισχυρή αυτοπαρακίνηση και προσανατολισμός 
στα αποτελέσματα  
•Μεταπτυχιακός τίτλος MBA επιθυμητός 
 
Παροχές Εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχής εκπαίδευση 

Δυνατότητα εξέλιξης σε θέσεις όπως: 
•Σύμβουλος  
•Διευθυντής Πωλήσεων

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης (BD) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pra.gr. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, ηγέτιδα στο χώρο των 
ηλεκτρικών συσκευών και του οικιακού εξοπλισμού 
από το 1880, επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
και αναζητά ένα/μία Product Manager που θα 
ενταχθεί στη δυναμική ομάδα της μάρκας ΙΖΖΥ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό στο Marketing  
•Προϋπηρεσία σε τμήμα Marketing  
•Άπταιστα αγγλικά 
•Άριστη χρήση MS Office και Internet  
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Δημιουργικό πνεύμα, αυξημένες οργανωτικές 
και επικοινωνιακές ικανότητες. 

Η θέση αναφέρεται στον Marketing Director και θα 
συμμετέχει στη δημιουργία και προώθηση νέων 
προϊόντων, στην παρακολούθηση της αγοράς 
και στην εκπαίδευση των ομάδων πωλητών στα 
προϊόντα ευθύνης.

Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Ευκαιρίες εξέλιξης  
•Ιδιωτική ασφάλεια  
 
Αν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@
benrubi.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Assistant Professional in Valuation and 

Business Modeling

At Ernst & Young we support you in achieving your 
unique potential both personally and professionally. 
We give you stretching and rewarding experiences 
that keep you motivated, working in an atmosphere 
of integrity and teaming with some of the world’s 
most successful companies. And while we 
encourage you to take personal responsibility for 
your career, we support you in your professional 
development in every way we can. You enjoy the 
flexibility to devote time to what matters to you, in 
your business and personal lives. At Ernst & Young 
you can be who you are and express your point of 
view, energy and enthusiasm, wherever you are in 
the world. It’s how you make a difference.

Job purpose: Working in a multi-national 
environment, the team works on a range of deals, 
from private equity transactions, debt restructuring 
through to major multinational disposals or 
acquisitions. Working in this creative environment, 
you will be given the opportunity to work and 
take responsibilities on challenging projects, 
gaining exposure to various sectors, both within 
Greece and the southeast Europe region. We are 
currently looking for highly motivated experienced 
professionals at assistant level. As a valuation 
assistant, you will be part of our Valuation and 
Business Modeling team, working on transaction or 
financial reporting related valuations of companies 
/ assets, and business modeling assignments.

Requirements:  
•At least 1 year experience within relevant 
industry and sector will be considered a plus.  
•Excellent academic background, including 
both a bachelor and a master degree in 
Finance, Economics, Business •Administration, 
Accounting and or other related field with strong 
quantitative focus.  
•Advanced excel skills in developing financial 
models to support performance analysis will be 
considered an advantage.  
•Strong numerical/analytical ability and a sound 
grasp of financial accounting. Within this context, 
ACCA, CFA professional qualification candidate, 
will be considered an asset.  
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure.  
•Very good written and oral skills both in Greek 
and English.  
•Excellent teamwork.  
•Advanced Ms Office user  
 
Send your cv to link:  
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gcam01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193.

Υπεύθυνος Μισθοδοσίας (HR-04)

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διεθνή και 
εγχώρια αγορά και ανήκει στον κλάδο της 
βιομηχανίας. Η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει 
για τις Οικονομικές της υπηρεσίες, Υπεύθυνο 
Μισθοδοσίας. Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικών.

Σπουδές - Εμπειρία – Ειδικότερες Γνώσεις 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής 
κατεύθυνσης  
•Αποδεδειγμένη  άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας  
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ (MS Office, ERP).  
•Απαραίτητη γνώση του προγράμματος 
μισθοδοσίας SCAN/HRMS και της 
ωρομέτρησης  
•Γνώση σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε 
αντίστοιχη θέση. 

Επίσης το στέλεχος, θα πρέπει να έχει γνώσεις 
και εμπειρία σε λογιστήριο, ως και στη διοίκηση 
προσωπικού (ειδικά σε προσωπικό βιομηχανίας). 
Το στέλεχος θα πρέπει να διακρίνεται για την 
εχεμύθεια, τον επαγγελματισμό  και για τη 
συνέπειά του σε τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
και υποχρεώσεων.

Προσφέρονται: Αποδοχές ανταγωνιστικές, βάσει 
εμπειρίας και  προσόντων, πρόγραμμα Ιδιωτικής 
Ασφάλισης και δυνατότητα εξέλιξης σε ένα 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε στείλτε αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα διευκρινίζοντας:Υπεύθυνος 
Μισθοδοσίας (κωδικός θέσης: HR-04), στο 
θέμα/subject line του e-mail σας. Απαραίτητη 

πρόσφατη φωτογραφία. Σε όλες τις επαφές 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: dppr@skywalker.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Μια θέση εργασίας για Ειδικό Ρευματολόγο 

Consultant in Rheumatology 
 

Η Globalmedirec έχει μια άμεση θέση 
εργασίας 

Κρατικό Νοσοκομείο NHS στην Σκωτία.

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

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. Οι υπηρεσίες της 
GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους 
ιατρούς. Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Ρευματολογία  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

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

Ιατρός

Από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ζητούνται 
Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικοί Ιατροί & 
Παθολόγοι για την περίοδο Μάιος  – Οκτώβριος 
2013, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η 
γνώση Γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα 
θεωρηθεί προσόν),  
•Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών,  
•Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα 
χαρακτήρα.  
 
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Άριστες εγκαταστάσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της 
επαγγελματικής τους εμπειρίας στο e-mail: iatros@
skywalker.gr. Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν 
να καλέσουν στο τηλ.: 6958607748.

Ζητούνται Ακτινολόγοι  
για τη Θεσσαλονίκη

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αποτελούν την πρώτη Ελληνική 

οργάνωση ελευθεροεπαγγελματιών 
ειδικευμένων ιατρών με αποκλειστικό αντικείμενο 
την παροχή κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών σε 
έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 
 
Απαραίτητη η γνώση Aγγλικών & η προϋπηρεσία.

Αποστολή Βιογραφικών στο: salonica@sosiatroi.gr.  
Περισσότερες Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 
2310 867680 και στην Ιστοσελίδα μας: www.
sosiatroi.gr.

Η εταιρία Kos Medicare ζητά: 

Παθολόγο, Γενικό Ιατρό ή Ιατρό χωρίς 
ειδικότητα 

με εκπληρωμένη την υπηρεσία υπαίθρου. 

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

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο παραγωγής και εμπορίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με έδρα το 
Μαρούσι Αττικής, ζητά για άμεση πρόσληψη:

 Πωλητή Ορθοπεδικών Εμφυτευμάτων 
& Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

με έδρα τα Ιωάννινα

Κύρια καθήκοντα θέσης περιλαμβάνουν τα 
εξής: 
•Πραγματοποίηση τακτικών επισκέψεων σε 
υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες για την 
παρουσίαση, επεξήγηση και προώθηση των 
εταιρικών προϊόντων στην περιοχή ευθύνης 
σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα και οδηγίες με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων  
•Διατήρηση υγιών σχέσεων με το πελατολόγιο 
σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα λειτουργίας  
•Υποστήριξη για την ασφαλή διεξαγωγή 
των χειρουργικών περιστατικών τηρώντας 
το εταιρικό πρωτόκολλο για την τοποθέτηση 
των εμφυτευμάτων και τη δέουσα εταιρική 
προσέγγιση  
•Πλήρης εικόνα και ευρεία γνώση της 
ιατρικής αγοράς, των εταιρικών προϊόντων, 
ανταγωνιστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων 
στην περιοχή ευθύνης  
•Συμβολή στην οργάνωση και συμμετοχή σε 
τοπικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά συνέδρια εντός 
και εκτός Ελλάδας.  
•Προετοιμασία και εκτέλεση συγκεκριμένων 
στρατηγικών πωλήσεων ανά πελάτη / περιοχή 
και τήρηση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις 
εταιρικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις  
•Στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Περιοχής ΒΔ Ελλάδας  
•Περιοχή ευθύνης: Βορειοδυτική Ελλάδα  
•Έδρα: Ιωάννινα  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχετικής Ανώτερης ή Τεχνικής Σχολής 
Επιθυμητό  
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις  
•Άδεια οδήγησης  
Ηλικία έως 45 ετών  
•Επιθυμητή η Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη Θέση 
κατά προτίμηση σε εταιρεία με Ορθοπαιδικά 
Υλικά ή •Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα  
•Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Προσαρμοστικότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης, 
καλή επικοινωνία & συνεργασία  
•Υπευθυνότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με fax στο 210 6108748, 
Υπόψη Κας Χονδρού ή email στη διεύθυνση: 
medizim@skywalker.gr με την ένδειξη 
«Υποψηφιότητα για τη Θέση Πωλητή με έδρα 
τα Ιωάννινα».

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στη Γερμανία: 

Νοσοκόμες

Σε Ιδιωτικά, Κρατικά Νοσοκομεία & Ιατρεία. 
Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις, θα 
δοθεί προτεραιότητα σε όσους μιλούν Γερμανικά.

Πληροφορίες: MD Studien & Vermittlung, Ώρες 
γραφείου: 09:00-14:00: 2810 330009, Εύα 
Βενιανάκη: 6973348931, Αναστασία Καλπακτσή: 
6973326214. 

Αποστείλατε βιογραφικό στα Γερμανικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@md-hellas.gr.

Τα βιογραφικά να είναι μόνο στη Γερμανική σε 
μορφή Europass με φωτογραφία. Βιογραφικά στα 
Ελληνικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ Βιομηχανία Πλαστικών Υλικών 
Συσκευασίας (Έδρα Κορωπί) για το Τμήμα 
Ποιοτικού Ελέγχου ζητείται:

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι Τεχνικής Κατεύθυνσης,

Κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση.  Εργασία σε βάρδιες.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, 
αναφέροντας τον κωδ. ΠΕ, στο fax: 210 6625500 
ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά 

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

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

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

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

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

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

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

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

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

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

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

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

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

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

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

σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Επιθυμητή Ειδικότητά: Μηχανολόγος 
Μηχανικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός 
Μηχανικός 
Θέση: Μηχανικός Προμηθειών. 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•3-5ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Εξοικείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών, 
ηλεκτρολογικών δικτύων και γενικό Η/Μ 
εξοπλισμό.  
•Οργανωτικές ικανότητες.  
•Έμφαση στην συνεργασία και στην επίτευξη 
στόχων.  
•Άριστη γνώση Aγγλικών, Η/Υ και προγραμμάτων 
ERP.  
 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία 
επίβλεψης Η/Μ έργων ή συμμετοχή στην 
κατασκευή τους. 

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για 
την εταιρεία μας στο www.sychem.gr.
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
sychem.gr, ή στο φαξ 2106084942 με κωδικό 
SYΠ1.

Χημικός Μηχανικός

Αν. Βιομ/κή Εταιρεία ζητά Χημικό Μηχανικό για 
υπεύθυνη θέση στην παραγωγή.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος 
ΕΜΠ ή ισότιμης σχολής, με μεταπτυχιακό σε 
πολυμερή ή Materials Engineering, ηλικίας έως 35 
ετών, με καλή γνώση Αγγλικής & εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: prspk018@otenet.gr αναφέροντας τον 
ΚΩΔ.: ΧHM/ΜHX στο θέμα του e-mail. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ζητείται από Βιομ. Εταιρεία:

Μηχανικός Παραγωγής

Απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού, 
έως 30 ετών, με γνώσεις Αγγλικής. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα, στο 
e-mail: prspk020@otenet.gr αναφέροντας τον 
ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΠΑΡ στο θέμα του e-mail. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τυπικά & Ουσιαστικά προσόντα του 
υποψηφίου: 
 
Α. Τυπική Εκπαίδευση 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Τεχνικής Κατεύθυνσης  
(Μηχανικός Περιβάλλοντος  ΑΕΙ ή Μηχανικός 
Πολυτεχνείου με ειδίκευση Περιβάλλοντος ή 
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΤΕΙ.  
 
Επιθυμητή: Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 
θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 
 
B. Επαγγελματική Επιμόρφωση 
•Γενικά Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος / 
Περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων, ελέγχων.  
•Ειδικά Θέματα Ανακύκλωσης και διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων / Εκπόνηση Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / Γνώση 
Περιβαλλοντικής  Νομοθεσίας   
 
Γ. Ειδικές Γνώσεις 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
 
Δ. Επαγγελματική Εμπειρία: 
•Κατ’ ελάχιστο 3 έτη συνολικής επαγγελματικής 
εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο / 
Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου έως 35 ετών.  
 
Προσφερόμενα: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 

•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον και 
δυνατότητα εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hagelakopoulos@electrocycle.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων  
Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας  

(κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε  εταιρικούς  πελάτες (Β2Β)  
•Συγγραφή προτάσεων, μελετών και 
προσφορών.  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
 
Υποχρεωτικά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ .Κατεύθυνση ενεργειακά 
συστήματα  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Καλή γνώση AUTOCAD  
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
•Πολύ καλή γνώση ΚΕΝΑΚ  
 
Προσφέρουμε: 
•Μισθό  
•Bonus βάσει στόχων  
•Εκπαίδευση    
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο 
e-mail: hr@zeb.gr. 

LOGISTICS
HYPER PSARO Group owns the largest 
supermarket chain in the Democratic Republic of 
Congo with a surface total of approximately 3800 
m2.  With our 5 supermarkets in Lubumbashi, we are 
able to fulfill every domestic need by importing and 
selling more than 8,000 products from EU, South 
Africa, other African countries and Asia. HYPER 
PSARO Group was founded in the Democratic 
Republic of Congo in 1992 in Lubumbashi. The 
Group is a leader in manufacturing and distribution 
of fuel and lubricants, and it is active in importing 
and trading commodities, in farming, and in 
transportation. Our success is driven by the fact 
that our shareholders originate from Greece and 
have been residents of Lubumbashi since 1965. 
We are looking for a dynamic and tech-savvy 
Logistics Specialist to manage and monitor 
the storage of goods of our supermarket chain in 
Lubumbashi.

Responsibilities: 
•Responsible for stock related duties, including 
stock taking, adjustments and returns  
•Contribute to the optimization of the IT Systems 
and make system changes when needed  
•Support our stores by focusing on on-shelf 
availability  
•Follow-up with the purchasing team  
 
Qualifications: 
•3 years of experience in a logistics environment  
•Excellent technical skills and familiarity with 
logistics software and hardware; knowledge of 
Oracle system will be appreciated  
•Fluency in Greek and English; knowledge of 
French is a plus  
•International experience desirableStrong desire 
to relocate 

Our offer: You will work in an exciting and friendly 
work environment where you will be given the 
opportunity to make a difference. We offer a highly 
competitive salary, benefits and accommodation 
for your relocation.

Living and working in the Democratic 
Republic of Congo

The Democratic Republic of the Congo (Congo-
Kinshasa) (DRC), located in central Africa, is the 
second-largest country on the continent. The 
capital is Kinshasa. French is the official language. 
Life in the D.R.C. has much to offer and provides 
a great intercultural experience – from discovering 
the beautiful countryside to learning everything 
about the local customs and tradition. You will 
also have the chance to meet and regularly 
interact with other expatriates from Greece and 
other parts of the world. Medical insurance and 
visa requirements will be taken care of by the 
employer.

For further information about HYPER PSARO 
Group, go to www.psaro.com/en/index.html. 
Send your cv to e-mail: info@stentorgroup.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η Εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ με έδρα την Κ. 
Κηφισιά, ζητά:

Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποθήκης 

Με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία, γνώση Η/Υ, 
γνώση ERP (Entersoft), δίπλωμα Β΄κατηγορίας, 
επιθυμητή γνώση Λογιστικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 6254954 ή 
στο e-mail: hr@gefsinus.gr. 

 Ο όμιλος MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο 
υποψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας.

Εργάτης Αποθήκης  
για την περιοχή Μαρκόπουλο Αττικής   

(Κωδικός Θέσης WW 5/13)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
περιβάλλον αποθήκης  
•Επιθυμητή κατοχή αδείας χειριστή περονοφόρου 
οχήματος  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Ηλικία έως 30 ετών 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας 
απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.
prosopikou@market-in.gr, Fax: 210 6041918. 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Εταιρία Εκμετάλλευσης Ξενοδοχειακών 
Μονάδων με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να 
προσλάβει:

Ψυκτικό 
σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ζάκυνθο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν: 
•Δίπλωμα Ψυκτικού  
•Προϋπηρεσία  
 
Η εταιρία προσφέρει ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, διαμονή και διατροφή.

Αποστολή αιτήσεων - βιογραφικών Υπόψη 
Κας Κορφιάτη Μ. στο fax: 26950 35030 ή 
e-mail: psiktikos@skywalker.gr. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 26950 36029 και 6984 600113.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή απασχόληση με έδρα 
το Πόρτο Καρράς:

Προϊστάμενο Συντήρησης - Εργοδηγό 
(Code FRPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος  
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, 
αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής 
τάσης κλπ) επιθυμητή σε Ξενοδοχεία και σε 
μεγάλες τουριστικές μονάδες  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και 

ομαδικής συνεργασίας  
 
Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση 
σε άτομα με τόπο κατοικίας μακράν του 
Συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

2 Βοηθούς Υπευθύνου Εστιατορίου

Food & Beverage: Εμβληματικές ικανότητες 
πωλήσεων σε ένα μοναδικό περιβάλλον για 
τα υψηλότερα standards φιλοξενούμενων. 
Εξυπηρέτηση πελατών, ικανότητες πωλήσεων, 
μέτρια γνώση αγγλικής και γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας είναι υποχρεωτικά.

Βασική προϋπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής 
ή εθνικές  ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση 
αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com.

Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί 
να προσλάβει για εποχική απασχόληση:

Barman

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής  
•Άριστη γνώση παρασκευής cocktails  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Επαγγελματισμός – Συνέπεια  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στο 
e-mail: fsalamoura@grandresort.gr.

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

Μάγειρες Β’ και Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
•Προϋπηρεσία σε κρύα και ζεστή κουζίνα  
•Προϋπηρεσία σε γρήγορο φαγητό επιθυμητή  
•Αξιοπιστία, ταχύτητα στη δουλειά και 
σοβαρότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
Αποστολή βιογραφικών: eliasuites@hotmail.
com.

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

Α’ & Β’ Μάγειρες

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@
otenet.gr.

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

Μάγειρας Α’

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

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

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255
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Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Απαραίτητα συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο: kassavetis@
saintjohn.gr, Υπόψη Κυρίου Κόντη ή στο 
τηλέφωνο 22890-28752.

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

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

Chef De Cuisine (code CDC)

Location: Santorini, Greece or Mykonos, Greece

Position Summary: The ideal candidate should 
be responsible for the Food and Beverage control. 
He will have to apply the company’s standards, 
control and check the incoming supplies, apply 
the health and safety measures according to 
the Greek law, be responsible for the menu 
preparations and the quality of the food provided. 
He should motivate and inspire his colleagues.

Position Requirements: 
•2 years minimum experience as a Chef or Sous 
Chef in a Luxurious Boutique Hotel 
•Age up to 35 
•Good Command of the English language and 
Greek Language 
•Strong interpersonal skills
Site: www.hotelbrain.com. Should you wish to 
be a member of our team, please send us your 
CV at: hr@hotelbrain.com. Please note the code 
CDC on your CV if you are interested on this 
position. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

Maitre (code MDH)

Location: Santorini, Greece or Mykonos, Greece

Position Summary: The ideal candidate should 
be responsible for the Food and Beverage service. 
He will have to apply the company’s standards, 
control, check and train the F&B personnel, and 
be able to provide an excellent customer service. 
He should motivate and inspire his colleagues.

Position Requirements: 
•2 years minimum experience as a Maitre 
or Captain in a Luxurious Boutique Hotel or 
Restaurant. 
•Age up to 30. 
•Excellent Command of both the English 
language and Greek Language. 
•Strong interpersonal skills
Site: www.hotelbrain.com. Should you wish to 
be a member of our team, please send us your 
CV at: hr@hotelbrain.com. Please note the code 
MDH on your CV if you are interested on this 
position. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

Σεβιτόρος (A La Carte)

•Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com.

Μάγειρας Β’

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων 
Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει 
ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που 
αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική 
φροντίδα και παροχή υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα www.
petrahotel-patmos.com.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@petrahotel-
patmos.com.

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Bartender

Περιγραφή Εργασίας: Υπεύθυνος για την 
οργάνωση, λειτουργία και καθαριότητα του χώρου 
του σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. 
Διατηρεί υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και 
προϊόντων, συνεργάζεται άριστα με τον Maître και 
τον Bar Supervisor, όπως και με το προσωπικό 
του σέρβις, έχει έλεγχο των αποθηκευμένων 
προϊόντων και καταγράφει τις καθημερινές 
αναπληρώσεις του στοκ. Αναφέρει παράπονα και 
επιθυμίες πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 και 
5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας   
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση 
πωλήσεων  
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel)  
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη διεύθυνση hrd@iliomare.gr ή fax: 
25930 72085.

Μάγειρας 

Για σχάρα ή τηγανιά σε εστιατόριο με θαλασσινά 
στο νησί της Κέας-Τζιά. 
 
Παρέχονται: Ευχάριστο και φιλικό 
περιβάλλον, αποδοχές, διατροφή και ασφάλιση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: adoptastray@hotmail.com, ή 
επικοινωνία στο τηλέφωνο: 6978907060 . 
Εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ Κέα – Τζιά, www.
magazes.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Barceló Hydra Beach Resort, member of an 
important hotel international chain with more 
than 75 years of experience in hotelier sector, is 
looking for employees for the following positions, 
with hosts attitudes as passion, service, quality, 
communication and hospitality.

5 Bell Boys

Reception: To provide a high quality service and 
exceed expectations of guests, supported by 
OPERA system. Excellence in customer service, 
medium level of English and a second language 
is required.

Required a minimum of 4 years of experience in 
an International or National hotel chain of 4 or 5 
stars, with passion for service to all guests and 
colleagues.
Send your cv to e-mail: hydrabeach.hr@barcelo.
com.

Το ξενοδοχείο Holiday Inn Athens Attica 
Avenue, Airport West ζητεί:

Βοηθό Προϊσταμένη Ορόφων 

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο από Τουριστική 
Σχολή και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 2 χρόνια.

Κύρια καθήκοντα: Έλεγχος για την καθαριότητα, 
την τάξη και τη σωστή εμφάνιση όλων των χώρων 
του ξενοδοχείου, έλεγχος του προσωπικού των 
ορόφων καθώς και έλεγχος λινών και λινοθήκης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: ebikaki@
hiathens.com.

Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί 
να προσλάβει για εποχική απασχόληση:

Ρωσόφωνη Υπάλληλο Δημοσίων Σχέσεων

Απαραίτητα προσόντα 
•Άριστη γνώση ρωσικών, αγγλικών και ελληνικών  
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Επαγγελματισμός – Συνέπεια  
 
Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στο 
e-mail: fsalamoura@grandresort.gr.

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

Γκρουμ

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

Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- 
MYKONOS”, μέλος των MADE BY 
ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Housekeeping

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η 
γνώση Γερμανικών. 

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο 
e-mail: gm@sangiorgio-mykonos.com. Βιογραφικά 
που δεν είναι στα Αγγλικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ξενοδοχείο στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης 
ζητάει να προσλάβει:

Άτομο για το Τμήμα Κρατήσεων / Receptionist 

Με απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια ξενοδοχειακή 
προϋπηρεσία  
•Γνώση Ξενοδοχειακού προγράμματος    
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Εξέλιξη & Συνεχή εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
gdrak@tholosresort.gr. Συστάσεις Απαραίτητες.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην 
Σκιάθο, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2013:

Ταμπλίστα / Ταμπλίστρια

Aπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία 3-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Εξοικείωση στη χρήση POS και συγκεκριμένα 
στο πρόγραμμα Ερμής  
•Οργανωτικές ικανότητες και υπεθυνότητα στη 
διαχείριση ταμείου  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω fax: 24270 
21992 ή μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.
com. Kassandra Bay Hotel, Περιοχή Βασιλιάς, 
Σκιάθος. Tel. 24270 24201 (-4), Fax. 24270 21992. 
Site: www.kassandrabay.com.

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

να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες και προϊόντα 
και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Guest Relations

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Απαραίτητη η γνώση PROTEL  
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Απαραίτητες συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο kassavetis@saintjohn.
gr. Τηλ. 6977 439894.

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

Receptionist

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση Aγγλικών  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Καλή γνώση Protel 

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο info@saintjohn.gr 
Υπόψη Κυρίου Κόντη ή στο τηλέφωνο 22890 
28752.

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Civitel Hotels & 
Resorts ζητά:

Βοηθό e-sales & Social Media Manager 
για όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου

Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση καναλιών ηλεκτρονικής διανομής και 
περιεχομένου κοινωνικών δικτύων.  
•Συνεργασία με τους Διευθυντές των ξενοδοχείων 
και τον e-Sales Manager του ομίλου, για ανάπτυξη 
και παρακολούθηση προσφορών και άλλων 
πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχηρίσεων ή Μαρκετινγκ ή Η/Υ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Ξενοδοχειακού κλάδου (2ετής 
προυπηρεσία)  
 
Επιπλέον Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, OTA, GDS) 
και χρήσης των συστημάτων τους  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Γνώση χρήσης Social Media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων  
•Γνώση συστήματος C.R.M.  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο: 
hr@civitelhotels.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Receptionist 
Reference number: RE11

The individual in this position must be able to 
provide the best quality of service to our highly 
valued guests. 
 
Experience: Two or more years experience in 
comparable operation.  
 
Languages: 
•English required  
•Russian or French are an advantage  
 
Training: Professional training is required  
 
Please send your CV with the reference code 
in the subject area to: humanresources@
elounda-sa.com.

Blue Palace,  a Luxury Collection Resort & 
Spa, Elounda, Crete, member of The Luxury 
Collection of Starwood Hotels & Resorts, seeks 
an individual to cover the following position: 

Front Office Assistant Manager

The main responsibility of the above person will 
be to assist the Front Office Manager in all his 
duties and responsibilities. Supervises the daily 
operation within the hotel in order to ensure that 
the procedures and the required high standards 
of customer service are applied.  Assists the Front 
Office manager in all administrative work. The 
Front Office assistant Manager reports directly to 
the Front Office Manager.

Qualifications and Skills required: 
•Studies in Tourism/Hotel Management  
•Work experience in a similar position at a 5 * 
hotel for at least 3 years  
•Ability to work under pressure  
•Ability in handling operational problems  
•Communication Abilities  
•Excellent command of English  
•Knowledge of any additional languages will be 
considered an asset  
•Computer literacy (Opera, Ms Office) 

Applications should be submitted 
in English or in Greek. Blue Palace, 
a Luxury Collection Resort & Spa 
P.O BOX 38  72053, Elounda, Crete, Att:  Mr. 
Bokeas Menelaos, e-mail: menelaos.bokeas@
bluepalace.gr, tel.: 28410 65500, fax: 28410 
65830.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο Olympian Village & 
Royal Olympian***** :

Υπάλληλο Υποδοχής (Ρωσόφωνο)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση 
Ελληνικών & Αγγλικών.  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε Υποδοχή 
Ξενοδοχείου ή σε Τουριστικό Γραφείο  
•Χρήση Η/Υ  
•Επικοινωνιακός 

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, www.
aldemarhotels.com/career.  Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport 
προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις και προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους /μενες να υποβάλλουν την 
υποψηφιότητά τους για:

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οροφοκομίας 
(Ref:HSK) 
Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Υποδοχής (Ref: 
FO) 
Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Κρατήσεων (Ref: 
RES) 
Σημειώνεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να είναι Σπουδαστές ΤΕΙ Τουριστικών 
Επιχειρήσεων.
Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα 
αποσταλούν στα γραφεία του SOFITEL Athens 
Airport – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα, Τηλ.: 
210 3544000, Fax: 210 3544444, E-mail: h3167-
hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι 
απολύτως εμπιστευτικές.

Σημανική Ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
το Ξενοδοχείο Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας 
ζητήσει να αποστείλετε προσωπικά έγγραφα, όπως 
Αριθμό Ταυτότητας, Αριθμό Διαβατηρίου, Άδεια 
Διαμονής, Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού και 
πιστωτικής κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει 
καταβολή χρημάτων.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή συνεργασία με έδρα 
το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ:

Revenue Manager (Code : RM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής 
Κατεύθυνσης  

•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδεςΆριστη γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών   Άριστη γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων. Γνώση του Sysco epitome 
system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής  
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Receptionist

Απαραιτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία "Leader Hotel of the 
World” 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
2ης ξένης γλώσσας. 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: markos@
myconiancollection.gr ή στο fax: 22890 79590. 
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Γνώση Αγγλικών  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: markos@
myconiancollection.gr ή στο fax: 22890 79590. 
Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
2ης ξένης γλώσσας.  
 
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: markos@
myconiancollection.gr ή στο fax: 22890 79590. 
Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

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

 Beauty Therapist 
Για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτη ΙΕΚ Αισθητικής/Φυσικοθεραπείας  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Αισθητικής άκρων και αποτρίχωσης  
•Γνώση massage  
 
Προσφέρονται: 

•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
 
Αποστολή βιογραφικών: eliasuites@hotmail.
com.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο,  
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2013:

Υπεύθυνη SPA 
για εργασία στο SPA του ξενοδοχείου

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό περιβάλλον 
•'Αριστες ικανότητες επικοινωνίας- ικανότητα στην 
προώθηση και πώληση προϊόντων περιποίησης  
•Γνώση γκάμας θεραπειών και μασάζ 
•Η επιπλέον γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Διαθέσιμος από Μάϊο εώς Σεπτέμβριο  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μαζί με φωτογραφία 
μέσω fax: 24270 21992 ή μέσω e-mail: 
kassandrabay@gmail.com. Kassandra Bay Hotel, 
Περιοχή Βασιλιάς, Σκιάθος. Tel. 24270 24201 
(-4), Fax. 24270 21992. Site: www.kassandrabay.
com.

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό 
κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. 

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή Beauty 
& Wellness Spa! Αποστολή μας υπήρξε από 
την πρώτη στιγμή η παροχή θεραπειών για την 
επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος και σώματος 
και την απόδραση του ανθρώπου από την υλιστική 
καθημερινότητα. Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και 
μασάζ εμπνευσμένα από τον εξωτισμό της 
Ανατολής, υψηλού επιπέδου θεραπείες ιατρικής 
αισθητικής αλλά και ειδικές σειρές προϊόντων 
φροντίδας για το σπίτι, που θα σας προσφέρουν 
ομορφιά και ευεξία! Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε 
μαζί σας ένα υπέροχο ταξίδι αναζωογόνησης 
σώματος και πνεύματος, στο πιο ζεν περιβάλλον 
της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται συνεχώς 
για να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Οχτώ 
πολυτελείς καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση 
και χρώματα, βασισμένα στα ενεργειακά σημεία του 
σώματος και τη χρωματοθεραπεία, σας περιμένουν 
για θεραπείες χαλάρωσης και ενεργειακής 
τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε 
την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης και 
ηρεμίας. 
 
Mystic Violet, Healing Blue, Nature Green, 
Sunny Yellow, Tropic Orange και Royal Red! 
Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες 
σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang. 
 
E-mail: nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο: 210 
8001130. Υπόψη: Τάση Βασιλική.

Το ξενοδοχείο «Palazzo Del Mare” ζητά 
προσωπικό για την κάλυψη τις παρακάτω θέσης:

 “Γυμνάστρια με γνώσεις Aqua Aerobic & Yoga 
Pilates ”

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη ή τελειόφοιτη ΤΕΦΑΑ ή άλλης σχολής  
•Άριστη Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών & 
Γερμανικών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  2 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στην παρακάτω 
διεύθυνση: hr@palazzodelmare.gr.

PROMOTION
MERCHANDISERS

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the 
leading players in the global telecom market 
based in China. Our products and solutions have 
been deployed in over 140 countries, serving 
more than one third of the world’s population. 
We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of 
Huawei’s total employees worldwide. Together 
with customers and partners, we endeavor to bring 
better communication services to more people to 
help them live a better life. For further information, 
please visit us now at: http://www.huawei.com.

We are offering a challenging opportunity! 
Merchandiser – Short Term Assignment 

(about 1 month)

Responsibilities 
•Role Assignment for one month starting from 
May 8th, 2013. Availability from beginning of May  
•Playing an active role in achieving the retail 
sales targets and increasing the market share of 
Huawei Device Products  
•Carrying out promotional activities (i.e. demo 
video installation) to increase the retail sales and 
brand awareness  
•Communicating with operator shop staff in 
assigned territories. Conduction of product 
presentations/small trainings  
•Being facilitator for the promotion of terminal 
products and report the implementation of the 
marketing plan  
•Introducing new products and providing training 
to Operator and Retailer Sales Force teams  
•Collecting, analyzing and reporting local market 
information and suggesting actions/solutions: 
•Creating photo reports from the sales points  
•Checking of the visualizations according to 
merchandising instructions/set standards  
•Verification of product availability  
•Conduction of product presentations/small 
trainings  
•Gathering information about competition 
activities  
•Excellent cooperation with stores’ staff, 
marketing and field force team  
 
Candidate Profile 
•Above 18 years old  
•Living in the area of Athens  
•Technologically competent i.e handsets, 
smartphones, tablets  
•Excellent interpersonal, oral communication 
skills  
•Fluency in Greek and English language 
conversant  
•Mobile phone holder and e-mail accessibility  
•Camera holder or mobile phone with camera  
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Based on overall performance, upon sole 
discretion of Huawei Greece, an opportunity for 
further employment relationship could be offered  
•Ability to gain experience in a multinational 
company  
 
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to: cdorva@
huawei.com.

Η GREEN PROMOTIONS μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρίες Below the line marketing 
στην Ελλάδα, ζητά για ετήσιο πρόγραμμα 
εντυποδιανομής:

Promoters για Σταθερά Σημεία & Φανάρια 
(Κωδ. Ρ2)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή εμφάνιση,  
•Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευχέρεια λόγου.  
•Άπταιστα ελληνικά.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα.  
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο 
περιβάλλον και να εκπαιδευτεί.  
•18-30 ετών.  
 
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αποδοχές  
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο: 
hr@greenpromotions.gr. 


