
Γίνε σήµερα κιόλας µέλος στο skywalker.gr, 
για να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου
ή να αναζητήσεις τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας.
Οι υπηρεσίες προς τους υποψηφίους, 
ήταν, είναι και θα είναι πάντα ΔΩΡΕΑΝ!

ειδικότητες εκπαίδευσης

_ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

σελ. 9

Περιεχόµενα
 
σελ. 4
Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ

σελ. 6
Στελέχη Επιχειρήσεων,
Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές

σελ. 8
Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς

σελ. 9
Εκπαίδευση

σελ. 10
Βιοµηχανία, Τεχνικοί, Μηχανικοί,
Logistics

σελ. 12
Εµποροϋπάλληλοι, Στελέχη Πωλήσεων,
Call Center, Promotion-Merchandisers

σελ. 14
Ιατροί, Νοσηλευτές,
Πωλητές Υγείας, Αισθητικοί

σελ. 15
Εστίαση, Τουρισµός
 

και πολλές άλλες ειδικότητες
σε µεγάλες εταιρίες
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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

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:  ioannidis@intermarine.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.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Γέρακα
Τηλέφωνο: 210 6612890
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 28
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Μαρκοπούλου
Τηλέφωνο: 22990 20173-4
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Ηλιούπολης
Τηλέφωνο: 210 9750051
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Πετρούπολης
Τηλέφωνο: 210 5059604
Διεύθυνση: Κρήτης 2
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Αμαρουσίου
Τηλέφωνο: 210 8020261
Διεύθυνση: Σουρή 7 & Πλαστήρα
 
Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6220025
Διεύθυνση: 3ο Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - 
Λαμίας, κόμβος Αγ. Στεφάνου & Λεωφ. 
Κρυονερίου 124

Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης 
στην Λ. Συγγρού
Τηλέφωνο: 210 9245545
Διευθύνσεις: Δράκου 28 
ώρες 11:00-15:00 και 18:00-21:00 
και Βεΐκου 79, ώρες 09:00-21:00.

Σπιτική κουζίνα του Δήμου Ηλιούπολης
Τηλέφωνο: 210 9970009
Διεύθυνση: Μνησικλέους & Ύδρας
 
Σπιτική κουζίνα του Δήμου Αλίμου
Τηλέφωνο: 213 2008044
Διεύθυνση: Λεωφ. Ιωνίας 96
 
Σπιτική κουζίνα του Δήμου Αχαρνών
Τηλέφωνο: 210 2478505
Διεύθυνση: Πλατεία Καράβου
 
Σπιτική κουζίνα του Δήμου 
Ν. Σμύρνης
Τηλέφωνο: 213 2025937
Διεύθυνση: Αρτάκης 34 & Εθνικής Στέγης

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5246516
Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς 
(οδός Αθηνάς)

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα 
Τηλέφωνο: 210 7628209 
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Ηλιούπολης
Τηλέφωνο: 210 9917855 
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 12 & Ιάσονος

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Παλλήνης
Τηλέφωνο: 210 6668888 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού
Τηλέφωνο: 210 9631950 
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού

1o Δημοτικό Ιατρείο - Καλφοπούλειο 
Υγειονομικό Κέντρο
Τηλέφωνο: 210 3626587
Διεύθυνση: Σόλωνος 78

2o Δημοτικό Ιατρείο - Ν. Κόσμος
Τηλέφωνο: 210 9239865
Διεύθυνση: Φανοσθένους & Φρειδ. Σμιθ

2Α Δημοτικό Ιατρείο - Παγκράτι
Τηλέφωνο: 210 7011948 & 210 7011949
Διεύθυνση: Πρωταγόρα 3

3ο Δημοτικό Ιατρείο - Πετράλωνα
Τηλέφωνο: 210 3427513, 210 3427516
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 48 
& Ηρακλειδών

4ο Δημοτικό Ιατρείο - Κολωνός
Τηλέφωνο: 210 5121921
Διεύθυνση: Προποντίδος & Αγ.Σοφίας 110

Εργαλεία διαχείρισης κρίσης

Με τη συνέντευξη πρέπει 
να κερδίσετε τις εντυπώσεις!

• Υπολογίστε το χρόνο 
  που θα χρειαστείτε, 
  ώστε να μην καθυστερήσετε.

• Ντυθείτε κατάλληλα για την εταιρία, 
  χωρίς όμως υπερβολές.

• Μπείτε στο χώρο 
  που πραγματοποιείται η συνέντευξη 
  χαμογελαστός –ή.

• Μιλήστε αργά και καθαρά.

• Να είστε ενήμεροι με τι ακριβώς 
  ασχολείται η εταιρία.

• Μην επικρίνετε τον προηγούμενο 
  εργοδότη σας και κυρίως 
  μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές 
  πληροφορίες.

• Όταν απαντάτε στις ερωτήσεις 
  του συνομιλητή σας να μην κοιτάτε 
  αλλού γιατί δηλώνει αμηχανία.

• Μην απαντάτε μονολεκτικά 
  στις ερωτήσεις.

• Μη διακόπτετε τον συνομιλητή 
  σας.

• Μη ρωτήσετε τουλάχιστον 
  στην αρχή της συνέντευξης 
  για μισθό, ωράριο και διακοπές.

• Με το κλείσιμο της συνέντευξης, 
  δώστε χειραψία στον συνομιλητή 
  σας και ευχαριστείστε τον 
  για την συνομιλία που είχατε.

Η Media Strom ζητεί να προσλάβει: 
 Για τα Καταστήματα Λιανικής 

Συμβούλους Πωλήσεων 
(Κωδ. Θέσης 105)

Περιγραφή θέσης: 
•Υλοποίηση εταιρικών στόχων Καταστήματος  
•Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών  
•Διασφάλιση Λειτουργιών Καταστήματος  
•Τήρηση εταιρικών οδηγιών & διαδικασιών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Πελατο - κεντρική προσέγγιση  
•Ευχάριστη Προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση & ήθος  
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Μισθό & Bonus επί των πωλήσεων  
•Προοπτικές εξέλιξης  

Αποστολή βιογραφικών: Αν. Λεγάκη 5, Άγ. Ιωάννης 
Ρέντης, ΤΚ 18233 
 
E-mail: personnel@mediastrom.gr Τηλ: 210 3482800, 
Fax: 210 3465311. Υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 
 
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά. Θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις.

IT Concept S.A. is one of Greece’s fastest growing IT 
companies and we are looking for an experienced web 
applications developer to join our energetic and progressive 
team. IT Concept S.A. specializes in customizing computing 
solutions for both Greek and International accounts accross 
the industry, delivering advanced business solutions. 
Our clientele is enriched with both private and public 
sector organizations from finance, hospitality, logistics, 
manufacturing and government.

Position: Senior Developer 
Start Date: March 2013 
Nature of Contract: Full time open-end contract 
Location: Maroussi, Attiki

Responsibilities and Skills: The right individual for this 
role will be a motivated and energetic senior developer 
who undertake initiatives. The individual must be detail 
oriented and take pride in his/her work. If you enjoy working 
in a dynamic and developing environment, feature a strong 
command in English and lead your solutions to successful 
completion, consider IT Concept S.A. as the next level in 
your career development path.  You will design, develop 
and deliver customized client web applications, websites 
and other in-house software development projects for the 
company.

Possition Requirements: 
•BcS degree, IT preferred (TEI or equivalent studies in IT 
will also be considered)  
•Minimum 5 years of proven experience in developing 
applications and websites  
•Web & Windows based application development 

knowledge  
•Strong knowledge and experience in PHP, .NET and 
ASP.NET  
•Javascript / JQuery / Ajax  
•Develop in accordance with the standards HTML5, 
CSS3  
•XML / SOAP / Web Services  
•Experience in designing, implementing and programming 
databases in MS SQL and MySQL environments  
•Very good knowledge of English language  
•Completed military obligation (for male candidates)  
•Project Management fundmentals  
 
Daily Tasks: 
•Analyzing specifications and compile design  
•Work closely with Development Team members in order 
to delivery solutions  
•Communicate project status and deliverables with 
managers  
•Design, create and program database schemas, per 
project  
•Other tasks as needed for successful project completion  
 
Optional Qualifications 
•Smartphones application coding (iPhone / Android / 
Windows Phone)  
•Escalation Report and Change Request procedures  
 
Your compensation plan for this position will consist of a 
competitive salary, plus additional benefits according to 
annual action plan. Send your cv to e-mail: 
marketing@itconcept.gr.

Η Ηλεκτρονική επιθυμεί να προσλάβει για το 
κατάστημά της στην Ελευσίνα: 

Πωλητές/Πωλήτριες 
Μερικής Απασχόλησης

(κωδικός ΕΛΠ)

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία.  
•Απολυτήριο Λυκείου.  
•Γνώση Η/Υ.  
•Προϋπηρεσία γενικά στις πωλήσεις απαραίτητη 
(ειδικά στον κλάδο, θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν).  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες). 
 
Η Ηλεκτρονική προσφέρει 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
•Διαρκή επιμόρφωση  
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων  
•Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης  

Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας μέσω 
E-mail: hr@electroniki.gr, Ταχυδρομικώς: Λ. 
Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132, 
υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Software Development Engineer
Κύριες Αρμοδιότητες: Υποστήριξη και ανάπτυξη 
εφαρμογών στον τομέα των Ασφαλιστικών. 
Υποστήριξη προς τους εσωτερικούς χρήστες 
(εφαρμογών ERP).

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών 
ή σχετικής κατεύθυνσης  
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία ανάπτυξης 
εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft.NET και 
Microsoft Visual Basic.Net   
•Καλή γνώση Microsoft  SQL Server  
•Επιθυμητή γνώση στο Ασφαλιστικό Πακέτο 
UN.I.S. (Unified Insurance Software)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 
αναλυτική σκέψη και ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών  
 
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Εκπαίδευση   
 
Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: hr@aigaion.gr  ή στο fax:210.9623836. 
(Κωδ.Θέσης: SDE13).
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Senior WEB/MOBILE Developer 
(Κωδ. Θέσης: WD10)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει 
να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις σε 
πολύ καλό επίπεδο: 
 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή 
ιστοσελίδων.  
•Σχεδιαστικά προγραμμάτα Adobe Photoshop και 
Adobe Illustrator.  
•JAVASCRIPT + CSS 3 + HTML 5.  
•Γνώσεις της πλατφόρμας Phone Gap θα 
εκτιμηθούν.  
 
Εργασίες: 
•Σχεδιασμός & Ανάπτυξη HTML site & mobile 
apps.  
•Κοπή Web Templates σε HTML.  
•Εξαιρετικό καταμερισμό χρόνου και παράδοση 
μέσα στα όρια του έργου (deadlines). 

Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία 
και δυναμική προσωπικότητα. Η προσαρμογή στην 
δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή εργασίας στην 
MainSys είναι πάντα ομαλή. Οι ενδιαφερόμενοι 
οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό WD10 
στο subject μέσω e-mail στο:jobs@mainsys.gr ή 
μέσω fax στο 210 2325334.

MainSys, Αϊδινίου 18, 13 451 Καματερό, Αθήνα, 
Τηλ.: (210) 2325 330 – 3, Fax: (210) 2325 334. 
www.mainsys.gr. 

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

Senior Java (Swing) Developer 
Athens, Greece – Ref: TRG-JSW

The Position: 
•Develop/maintain desktop applications that reflect 
the specifications based on user requirements  
•Assist with the testing of such programs together 
with the other programs making up the system  
•Produce the relevant technical documentation  
•Support the work for installing/configuring the 
software required in the environments of the 
project  
•Support troubleshooting activities in production 
environment 
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Minimum 5 years of professional experience in 
IT after the completion of studies with experience 
in Java/JEE •Development and at least 2 years in 
Swing and OSGi  
•Proven working experience with programming 
languages, methods and tools: SWING, XML, 
SQL, JDBC, Eclipse, •Design Patterns and Web 
Services, Maven, GIT  
•Knowledge on Agile Software Development and 
UML  
•Excellent verbal and written communication skills 
in English  
•Team spirit and able to work in an international 
and multi-cultural environment  
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. •Therefore, previous 
experience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required 

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

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

•Very good knowledge in Data Base Management 
Systems (e.g. Oracle, DB2 etc.); additional 
knowledge of NoSQL db’s will be an advantage)  
•Very sharp analytical skills and communication 
abilities,  
•Ability to integrate and work in an international 
environment,  
•Excellent command of the English Language in 
both written and oral form.  
•Ability to frequently travel to European and 
bordering countries  
•Flexibility, self-motivation and focus on high level, 
qualitative performance and the achievement of 
results.  
•EU work permit 

Only candidates deemed to fulfill the 
aforementioned qualifications will be invited to an 
interview. 
  
We offer a competitive compensation package, 
continuous learning and training and above all a 
promising career path in one of Europe’s leading 
IT Companies.

Applicants should send their full CV to: Telesma 
Business Technologies S.A. 77, Alexandras Ave., 
114 74, Athens, tel: +30 216 9000004 (skype), 
fax: + 30 216 9000007, e-mail:  ejsd@telesma.gr.

Software Competitiveness International 
(SOFTCOM INTERNATIONAL), is a rapidly 
growing company, specializing in Software 
Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located in 
Athens, and headquartered in Crete. The skills, the 
experience and the methodologies  of the company 
and its experts, most of them with a long presence 
and a high recognition internationally, provide 
to its clients, both locally and internationally,  
technical excellence and valuable services, and 
to its employees the working conditions to further 
develop their technological expertise within a multi-
national environment. Currently we are looking for 
a Software Testmanager (embedded C) to offer 
his/ her services for the automotive / automation 
industry and especially for Break Control, for one 
of our international projects, in Germany.

In case 
•Υou have a passion for software testing and 
software testing coordination,  
•Υou are self-motivated and you like to take on 
new challenges,  
•Υou like to produce and discuss good, creative 
ideas, test-strategy concepts  
•Υou have very good communication skills and 
you like to cooperate with others within a multi-
national team,  
•Υou are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality and processes •Υou like to be part of a 
very dynamically working company,  
 
And you cover the following set of skills: 
•University Degree in Electronics Engineering or 
Computer Science or relevant discipline  
•Experience of several years (> 5 years) in 
software testing (embedded C)  
•Experience of > 2 years in test management  
•Experience in Restbus Simulation with CANoe 
(Vector)  
•Experience with the test management on a 
V-model XT level  
•ISTQB advanced level  
•Experience with coordination and sub-project 
planning  
•Fluency in English (spoken, written)  
•International experience  
•Ability to stay abroad (Central Europe) for appr. 
12 months  

Apply for an interview, sending your detailed CV 
in English, quoting reference ref: KB/12/12-2, to 
the following e-mail address: hr@softcom-int.com 
not later than 8.03.2013. 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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους 
τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και 
προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για 
λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρίας στο 
χώρο της πληροφορικής, αναζητά ένα (1) άτομο 
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 
Μηχανικός Λογισμικού 

(κωδ. Θέσης S-722/31509)

Περιγραφή Θέσης 
•Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση 
εφαρμογών  
•Τεχνική υποστήριξη, ανάλυση αναγκών και 
επίλυση προβλημάτων των key accounts 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τρία (3) έτη σε 
αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε 
περιβάλλον Delphi 7 ή άριστη γνώση των 
εφαρμογών ASP.NET C#, JavaScript και Microsoft 
SQL Server  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (άνεση 
επικοινωνίας)  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέρoντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 2310 988 108, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Βασ Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη. 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

TELESMA Business Technologies S.A. is 
seeking an Enterprise Java Senior Developer.

TELESMA Business Technologies S.A. is 
a company offering technology products and 
services focusing on business consulting, software 
development and system integration. (www.
telesma.gr). We are looking, on behalf of our 
client, a large corporation, for an Enterprise Java 
Senior Developer to staff its project development 
activities. 
 
Job description: The successful candidate 
will be involved in the design, implementation 
and maintenance of an enterprise scale J2EE 
system. This is an excellent opportunity to apply 
and further develop your software design & 
development skills.

Required qualifications: 
•University degree in Computer Science or 
Information Technology. Postgraduate degree in 
this field is considered to be an advantage;  
•Excellent knowledge in architecting solutions, 
designing and programming and proven 
experience (at least 5-7 years) in Enterprise Java 
environments (e.g. SEAM, Hibernate, etc.) and 
applications (J2EE 5, 6, EJB3, JPA, JSF 2,2.3, 
JMS/RMI etc.).  
•Proven very good experience in s/w development 
associated with an application server (primarily 
WebSphere, but also others, e.g. WebLogic, 
Jboss etc.)  
•Proven knowledge of BPM standards; Service-
Oriented Architectures (SOA), BPEL and SCA 
(OASIS) will be considered as an advantage,  
•Proven, very good knowledge of Operating 
Systems (specifically Linux/Unix OS but additional 
Windows OS knowledge will be an asset).  

Multilingual Customer Support Agent, 
Customer Support Department, AAAFx.com

Company Profile: AAAFx welcomes creative, 
motivated individuals to join our team at offices 
located in a prominent waterfront location at the 
port of Piraeus. Our collaborative workplace offers 
exciting and diverse opportunities to learn, grow 
professionally, and make a real contribution to the 
success of an industry leader in the fast-growing 
world of the Forex market.

Facts & figures: 
•Registered FX Broker  
•60+ employees  
•High-growing rates and prospects  
•Fresh .com philosophy  
 
Job Description

Multilingual Customer Support Agent for AAAFx.

Your role includes handling customer inquiries in a 
wide variety of areas, providing information about 
our platform and how it works, trouble shooting 
and providing viable solutions to our customers 
via phone, e-mail and live chat. You will also 
be required to monitor functionality of internal 
systems and troubleshoot/report any errors and 
malfunctions.

Minimum Requirements: 
•Excellent standard in oral and written English  
•Excellent standard (oral and written) in at least 
two additional languages (Greek language is not 
a prerequisite. •Russian, Arabic and Japanese 
will be considered a bonus)  
•Excellent communication skills  
•Ability to engage and liaise with clients 
•Excellent interpersonal skills, excellent 
telephone manner and a customer service 
mindset  
•Minimum College graduate (financial, business 
or technical degree will be considered a bonus)  
•Availability to work weekends and official 
holidays  
•MS office, MS windows, online communication 
expertise  
 
Preferable Skills: 
•Have previous experience in a similar position  
•Able to complete tasks auto-supervised but also 
work in a team  
•Highly dependable, responsible, with attention 
to detail  
•Ability to multitask and perform effectively under 
pressure  
•Previous experience in Customer Service  
 
We offer: 
•Very competitive salary with EU standards, 
directly dependent on candidate's qualifications, 
performance & commitment  
•Annual Bonus & Company Insurance  
•Remarkable working space at central location 
of Piraeus including facilities (restaurant, game 
room, parking space, etc)  
•Flexible working hours  
•Friendly environment comprising young, 
enthusiastic, multi-national staff   
 
Contact: Any candidates meeting the above 
requirements, are welcome to send their CV in 
.doc or .pdf format at hr@aaafx.com. The subject 
of the email must be “Multilingual Customer 
Support Agent”.

Το ξενοδοχείο Electra Palace Αθηνών, μέλος του ομίλου 
Electra Hotels & Resorts, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη 
απασχόληση με έδρα το κέντρο της Αθήνας:

Executive Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία πέντε αστέρων  
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης, ασφάλειας και υγιεινής 
τροφίμων  
•Γνώσεις HACCP  
•Γνώση και πείρα στην κοστολόγηση, αποθήκευση και 
συντήρηση τροφίμων  
•Ηγετικές ικανότητες και πείρα στη διαχείριση ανθρωπίνου 
δυναμικού  
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Καλή γνώση και χειρισμός Η/Υ  
•Ηλικία μέχρι 45 ετών  
•Απαραίτητες συστάσεις  

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, 
παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό στο e-mail: 
d.athanasiou@electrahotels.gr ή στο fax: 210 3241875.  Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Atlantica Caldera Palace is seeking for a dynamic 
individual, for the position of Human Resource / 
Payroll Administrator in the Head offices of Crete 
Island.
Required Experience & Qualifications: 
•Excellent knowledge of Greek labour legislation, tax laws and 
payroll processes 
•Minimum 2 years of HR Administration and Payroll experience. 
Hotel industry experience will be considered as an advantage 
•Excellent verbal and written communication skills, both in 
English and Greek are required 
•Proficiency in Ms Office, especially in Excel, is mandatory 
•Bachelor’s degree in Business Management / Accounting 
or Finance. Payroll related certifications are desired. 
•Postgraduate studies will be considered as an advantage 
•Working knowledge of PeopleSoft or other HRMS/Payroll 
system are highly desired 
•Knowledge of HR Processes, optimization and workforce 
analytics are desired 
 
Remuneration: According to experience and qualifications. 
 
For applications and CV’s please contact: 
Mrs. Katerina Mytiliniou 
Send your cv to e-mail:
chief_acc_sensatori@atlanticahotels.com.

Η εταιρία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. με ηγετική θέση στον τομέα της 
ανακύκλωσης συσκευασιών και  με παροχή υπηρεσιών 
διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων και εκδηλώσεων επιθυμεί 
να προσλάβει:

Ιδιαιτέρα Γραμματέα – Προσωπική Βοηθό

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλεγίου με ειδικότητα «Γραμματέας 
Διοίκησης».  
•Άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών.Επιθυμητή η γνώση 
Γαλλικών.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση.  
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία.  
•Εχέμυθη, οργανωτική, εργατική, συνεργάσιμη.  
•Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης 
πολλαπλών καθηκόντων.  
 
Παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
•Συνεχής επιμόρφωση.   
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@recycling-center.gr. 

FAMAR S.A., a leading international service provider in health 
care industry with activities both in the Greek and the Western 
European area, seeks to recruit on a short-term contract basis:

SAP SUPPLY CHAIN EXPERT  
(Ref: SSCE)

The position holder will report to IS Greece Business Unit 
Owner and he/she will: 
•Ensure that SAP’s Supply Chain systems are in line with 
business needs, monitor performances & systems risks  
•Support the enhancement & evolution of Supply Chain 
processes  
•Collaborate with process owners & key users on the design 
implementation and test of new solutions  
•Liaise with external providers, monitoring standards and 
policies to ensure integrity, quality and documentation of their 
activity  
•Create and maintain project documentation including status 
reports, solution design and implementation, business process 
flows etc  
•Collaborate with IS Infrastructure & Support team, to setup 
technical infrastructure required to run business applications 
in his area, and to properly prepare go live and support of new 
solutions  
•Successfully handle multiple IS projects, completing them on 
time, on budget and quality standards  

Prerequisites:  
•University degree in Information Science, Computer Science, or 
Business Administration 
•At least 3 years experience in senior business analyst role 
related to Supply Chain  
•5 years experience in SAP hands on SD/WM/PP configuration, 
as well as in Supply Chain specific applications 
•Experience in implementation of  IS projects 
•Knowledge of BI, E/MIS &  EDI  will be considered as an asset  
•Certification in SAP will be considered as an asset  
•Ability to work under pressure in a multi-cultural team 
environment - sharing ideas and working collaboratively 
•Excellent communication skills both verbal and written  
•Excellent negotiations skills and cost awareness  
•Excellent knowledge  in English, both spoken & written  
 
We offer:  
•Attractive remuneration package  
•Continuous training and development  
•Career opportunities / challenges within an international 
corporate environment 

If you believe you fulfill the above mentioned prerequisites, please 
send your Curriculum Vitae (indicating position code). Send your 
cv through the link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. 

A Quality Assurance Specialist is required for a hotel 
representation company. Based in our Athens office, this 
role will suit someone who has meticulous attention to detail, 
is able to work independently and manage their workload 
on multiple projects at the same time and has a ‘can do’ 
attitude. The Company is based in the UK and currently has 
50 employees world-wide.  It is growing quickly and needs 
a self-starter who is enthusiastic and willing to jump in and 
roll their sleeves up. In return the holder of this position will 
get exposure to all areas of the business and will play an 
important part in an entrepreneurial team. 

1. Administrative Details 
Job Title: Quality Assurance Specialist 
Department: Operations 
Location: Athens, Greece 
Hours: A full time role with a minimum of 45 hours per 
week including weekends as needed. 
 
2. Working Relationships 
Reporting to: Head of Department - Operations 
Direct reports: None 
Internal: Operations Team, Sales, IT, Business 
Development, Marketing and Finance teams. 
External: Hotels, Resellers and Suppliers. 
 
3. Key Responsibilities  
Knowledge / Experience 
•The successful applicant will have excellent attention to 
detail and have proven experience in customer service 
ideally within a hotel / travel agency.    
•Experience of database management.  
•Target driven work environment.  
 
Skills Required:    
•Excellent command of English both spoken and written.  
•Excellent command of Italian both spoken and written.  
•An additional language an advantage.  
•Work to deadlines and targets  
•Full knowledge of Microsoft Office products, in particular 
Word and Excel.  
•Good knowledge of systems in particular content 
systems is an advantage.  
•Self motivated and self starter.  
 
Personal Attributes: 
•Positive can-do attitude, good communicator and 
telephone skills, well organised, attention to detail.  
•Must be able to work independently. 

Key Responsibilities: 
Responsible for the quality assurance of all new 
hotels and/or products implemented.   

This role will have full responsibility for: 
•Ensuring all products are implemented in accordance 
with the contract.  
•Implementation process check list completion. Ensuring 
that the hotel has met the minimum implementation 
requirements.   
•Completing any steps that need to be completed that 
are a requirement however have not prevented the initial 
implementation  
•Ensuring that all the implementation requirements 
contained in the Post Live check have been met.  
•Liaising with the Account Manager / Revenue Manager 
assigned to ensure a clear transition to the Account 
Management Team   
•Communicating internally with all staff concerning all 
aspects of the successful implementation of new hotels 
and/or products for existing hotels.  
•Ensuring that the Company Customer Relationship 
Management system is updated.  
 
Auditing all aspects of a hotel’s set up across multiple 
systems.    
•Verifying that any underperforming hotel has all 
contracted products available and are fully utilising them.   
•All rates are loaded and bookable.  
•Rooms are available to sell and the hotels do not have 
excessive closed dates.  
•Full participation in all available HotelREZ specific 
programmes and products as appropriate to the hotels.  
•Ensuring that the hotels comply with Company 
standards.  
•Training 
•Responsible for training new hotels on all contracted 
products in conjunction with the Implementations team.  
•Conducting regular monthly training sessions for the 
portfolio of hotels.  
•Maintaining accurate and up to date records of all training 
provided.  
•Creating pre-recorded sessions for distribution via the 
Company Intranet. 

To be effective the QAS will need to be regularly 
communicating with the Hotels providing all levels of 
support and consultation to maximise the generation of 
revenue.  Only English CV’s will be taken into account. 
Send your cv to e-mail: hotelrez@skywalker.gr.
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θα αναλάβει την εταιρική ανάπτυξη και προβολή 
του δικτύου και των καταστημάτων, σε διεθνές 
και ελληνικό επίπεδο. Θα είναι υπεύθυνος/ η για 
τον σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων και την 
παρακολούθηση υλοποίησης των κατάλληλων 
marketing plans & budgets

Απαραίτητα Προσόντα 
•Tουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική εμπειρία 
από τον χώρο του fashion  
•Eμπειρία στην ανάπτυξη δικτύων λιανικής, με 
έμφαση στην διεθνή ανάπτυξη και προβολή 
(franchising)  
•Iκανότητα διοίκησης και συντονισμού ανθρώπων 
και έργων χωρίς συνεχή καθοδήγηση και 
παρακολούθηση  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εμπειρία σε 
θέματα παρουσιάσεων σε επιχειρηματικό κοινό  
•Άριστη γνώση και χρήση όλων των new social 
media  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
•Άριστη γνώση Ελληνικών (ευγλωττία) και 
Αγγλικών (επίπεδο Proficiency)  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr.

Η Balis Properties ζητά 
 

Managers 
1) Eμπορικό για την αξιοποίηση ακινήτων και 

2) Διοικητικό για τη διαχείριση ακινήτων

με προϋπηρεσία στα ακίνητα, για την διοίκηση 
νεοϊδρυόμενης εταιρίας property management 

Προσφέρονται: 
•Συμμετοχή αυτών στην εταιρία 49% 
•Κεφάλαια για τη λειτουργία της εταιρίας  
•Ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα  
•Ανάθεση, στην νεοϊδρυόμενη εταιρία, 
διαχείρησης-αξιοποίησης των ακινήτων της Balis 
Properties 
(βλ. site http://www.balis-properties.gr/).   
 
Σπουδές νομικής, μηχανικού, διοίκησης 
επιχειρήσεων, marketing θα εκτιμηθούν. 
 
Η θέση του Γενικού Διευθυντή θα 
καλυφθεί από έναν εκ των δύο ανωτέρω 
αναφερομένων managers. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
info@balis-properties.gr.

Λογιστής,

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση και επίβλεψη λογιστηρίου  
•Εποπτεία λογιστικών & φορολογικών θεμάτων  
•Κλείσιμο Ισολογισμού  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση Entersoft (ERP)  
•Δικαίωμα υπογραφής Α' τάξης  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση γενικής & αναλυτικής λογιστικής 
φορολογικών θεμάτων, ΚΒΣ & ΔΛΠ  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel)  
•Ικανότητα οργάνωσης λογιστηρίου και 
καθορισμού προτεραιοτήτων  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@rama.gr.

Randstad Hellas, is seeking to employ a German 
Speaking HR & Payroll Administrator based 
in Poland.  

As a German Speaking HR & Payroll 
Administrator, you will be responsible for: 
 
•Provide administration and customer service 
support related to HR (payroll, compensation and 
benefits)    
•Ensure that  HR inquiries are escalated and 
realized   
•Perform data gathering towards HR managers   
•Process changes in employee status, job status, 
cost centre changes, pay, etc. 
•Deliver sound customer solutions and builds 
effective relationships with customers 
•Manage and records document flows, 
administer employee life cycle events 
 
The successful candidate should have the 
following profile: 
 
•Fluent German 
•Graduate with Bachelor or equivalent degree  
•Knowledge and understanding of HR processes 
and policies 
•Effective listening and communication skills, 
highly developed interpersonal skills 
•Computer literacy essential and experience of 
Case Management tools and HR IT systems is 
preferred 
 
Send your cv to e-mail: kavgoustatou@randstad.gr, 
tel: 210 6770523, fax. 210 6770526, 
www.randstad.gr,  
Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Κική Αυγουστάτου.

Group LALIZAS HELLAS SA with trade 
activities in 106 countries, is one of the World 
leading manufacturers of life saving and marine 
equipment, wants to recruit for its headquarters in 
Piraeus.

Product & Category Manager 
 (Ref. Code: PQM-0213)

Job Description: 
•Monitoring tasks involved in Marketing.  
•Ensuring that the quality and strengths of the 
product are not compromised.  
•Developing strategies to promote a product.  
•Help in identifying the target audience of a 
product in cooperation with the channel manager.  
•Analyzing all aspects of Marketing such as 
competitors and statistical reports.  
 
Skills and Experience: 
•Degree on Marketing Management direction.  
•2-3 years experience in the field of Marketing in 
an international company.  
•Excellent knowledge of English language. Other 
foreign languages would be appreciated.  
•Excellent knowledge of MS Office applications 
(proficient in Excel) and Internet. Desirable 
knowledge of SAP.  
•Organizational skills, excellent communication, 
flexibility and transmissibility.  
•Capability to travel abroad.  
•Fulfilled military obligations for male candidates.  

Please, send your detailed C.V. with a recent photo, 
by e-mail at: career@lalizas.com mentioning the 
reference code PQM-0213.

Marketing Manager (MAR 1601) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη εμπορική εταιρεία με 
ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο 
παγκόσμιο δίκτυο καταστημάτων, επιθυμεί να 
καλύψει την θέση του Marketing Manager, με 
στόχο την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη της

Καθήκοντα Θέσης: Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος 

Η εταιρία Μεσογειακές Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 
– Εισερχόμενες Α.Ε. ζητεί για το γραφείο της στο 
Ηράκλειο Κρήτης,

Υπάλληλο / Βοηθό Λογιστή για το Τμήμα 
Λογιστηρίου

Η καλή γνώση της Γερμανικής ή/και Αγγλικής 
γλώσσας και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις θα 
εκτιμηθεί.

Βιογραφικά Σημειώματα και πληροφορίες στην 
διεύθυνση: Μ.T.S.Incoming SA, Υπ’ οψην κ. Θ.Μ.,  
Εθν. Αντιστάσεως 122, Τ.Θ. 1930, 71306 Ηράκλειο. 
E-mail: crete@mtsincoming.gr

Πληροφορίες: Τηλ. 2810 335956, Ωρες: 10.00-
16.00. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για τους 
ενδιαφερόμενους.

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η 
ΠΙΝΔΟΣ» ζητάει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
Για το λογιστήριο στα Ιωάννινα

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής σχολής  
•Τουλάχιστον 5 έτη Λογιστική εμπειρία σε 
Μηχανογραφημένη Λογιστική Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας 
Κ.Β.Σ.  
•Γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ.( ΕRP)  
•Οργανωτικές ικανότητες και άνεση επικοινωνίας – 
συνεργασίας  
•Άδεια Λογιστή Α' τάξης  
 
Προσφέρονται:  
•Πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και αναλόγως 
προσόντων  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες για περεταίρω εξέλιξη  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tsakanikas@pindos-apsi.gr Fax: 26510 57510, 
Πληροφορίες: 26510 57507.

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

Assistant Accountant

Προσόντα: 
•4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουριστικής 
επιχείρησης  
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής (ΤΕΙ - ΑΕΙ)  
•Γνώση των προγραμμάτων: Κεφάλαιο, Singular  
•Γνώση Η/Υ (Microsoft Word - Excel) Windows  
•Μεθοδικότητα και συνέπεια με έμφαση στην 
λεπτομέρεια  
•Γνώση λογιστικών, έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ  
•Άριστη ικανότητα οργάνωσης και λειτουργίας του 
λογιστηρίου  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη με 
καθορισμό προτεραιοτήτων  
•Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης και 
μεταφορικού μέσου 
•Δυνατότητα για εργασία full time 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ιδιαίτερα 
προσεγμένο περιβάλλον 

Υπόψιν HUMAN RESOURCES DEPARTMENT OF 
EXCLUSIVE HOTELS 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. 
 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν 
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται 
από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του 

Βοηθός Λογιστή 
[Κωδικός Θέσης: ACC0213]

Η VoiceWeb αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία 
σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών Speech 
Recognition και Mobile Marketing. Η VoiceWeb 
δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και τον τραπεζικό. Μεταξύ των 
πελατών της  συμπεριλαμβάνονται κορυφαίες 
εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως οι 
OTE, Vodafone, WIND, Cosmote, Tellas, Piraeus 
Bank, National Bank of Greece, First Data, Village 
Roadshow, ACS, Telefonica, América Móvil, Tigo, 
Umniah, Globacom, Mobinil, Warid, Airtel, Orange, 
Bezeq  κλπ.

Βασικές Αρμοδιότητες 
•Χαρακτηρισμός παραστατικών δαπανών/
εσόδων και καταχώρησή τους στην Γενική 
Λογιστική  
•Συμφωνίες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής  
•Συμφωνία υπολοίπων Προμηθευτών - Πελατών  
•Παρακολούθηση των Φορολογικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας  
•Εισπράξεις - πληρωμές  
•Παρακολούθηση και συμφωνία τραπεζών και 
ταμείου  
•Έκδοση Τιμολογίων, καταχώρηση και 
αρχειοθέτηση  
•Έκδοση καταστάσεων μισθοδοσίας  
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Απαιτούμενα Προσόντα 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ Λογιστικής ή συναφούς 
κατεύθυνσης  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον δυο έτη  
•Άριστη γνώση και χρήση MS Office  
•Γνώση Microsoft Navision θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν  
•Γνώση τήρησης μηχανογραφημένου λογιστηρίου  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Επιθυμητή ηλικία 25 – 30 ετών  
•Πελατοκεντρική αντίληψη και ευχέρεια στην 
προφορική και γραπτή επικοινωνία  
•Πνεύμα ομαδικότητας και διάθεση για 
συνεργασία  
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης 
πολλαπλών καθηκόντων  
•Συνέπεια και υπευθυνότητα  
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, λήψη 
πρωτοβουλιών  
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
 
Η VoiceWeb προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
•Ιδιωτική Ασφάλιση  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης   
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα 
παραπάνω προσόντα, παρακαλούνται να 
στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@voiceweb.eu αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια για όλες τις αιτήσεις.  Η Εταιρία θα 
επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους 
που θα επιλέξει.

Εμπορική Εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει 
Λογιστή -τρια . 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής   
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε λογιστήριο  
•Πτυχίο Α’ Τάξης  
•Ηλικία 35 έως 45 ετών  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών Η/Υ και 
προγραμμάτων μηχανοργάνωσης λογιστηρίου 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: 
t.economoy@lolosidis.gr με την Ένδειξη 
Λογιστής / Λογίστρια. Υπεύθυνος Προσωπικού 
κος Οικονόμου. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Dolphin Capital Partners is an independent private equity firm 
specialising in land and real estate investments in South-East 
Europe, the Caribbean and Latin America. We are a young and 
dynamic team with a multi-disciplined academic and professional 
background. Due to our continuing expansion, we are currently 
seeking to recruit an Executive Assistant to join our Team in 
Athens. Potential candidates should be able to fulfill the following 
tasks and requirements:

Job Description: We are seeking an Executive Assistant 
for an immediate permanent position to manage both personal 
and professional day-to-day needs and support the office team. 
General Administrative duties include: managing phone calls, 
scheduling and supporting meetings, filing, making domestic 
and international travel arrangements, supporting a company 
with international clients and offices.

Qualifications 
•University or College academic background  
•Minimum two years’ experience as Executive Assistant  
•Excellent knowledge of Microsoft Office including Word, Excel, 
PowerPoint, and Outlook  
•Proficient level of English language  
•Efficient in time management, able to organize calendars/
schedules/agendas  
•Skilled in multi-tasking, organizing, and prioritizing  
•Flexible, proactive with a positive attitude and excellent 
communication skills  
•Team player with interest to take initiative  
•High level of integrity, professionalism and confidentiality 

Our organization offers a competitive remuneration package, 
continuous training, medical insurance scheme, excellent career 
prospects and opportunities. Send your cv to e-mail: 
veta@dolphincp.com. 

Credit Risk Officer (code 1068)
Our client, a well known financial services firm, is 
planning to strengthen its Credit Risk team by recruiting 
a Credit Risk Officer. Position’s main accountabilities 
include:  
 
•Contribute to the implementation of credit risk 
assessments  
•Assist and support the credit risk unit  
•Assist in the development of the credit risk methods 
and policies  
•Monitor and assess changes to the regulatory 
framework affecting credit risk  
 
Candidate requirements: 
•5 years of professional experience in the Credit Risk 
department of a well known bank or alternatively 
experience in management / business consulting 
organizations and exposure in banking credit risk 
projects    
•University degree in Economics or Sciences. Master’s 
Degree in the above fields will be considered an asset  
•PC Literacy and fluency in English  
•Analytical thinking and problem solving skills  
•Project management skills  
•Good communication skills   
 
The company offers an attractive remuneration 
package (salary, bonus, and additional benefits) and 
challenging opportunities for professional growth in this 
dynamic organization. Please send English CV which 
will be treated in strict confidence. 

E-mail: bhskywalker@hotmail.gr.

Το Skywalker.gr ζητά Τελειόφοιτους ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
τμήματος Γραφιστικής, για πρακτική άσκηση 
στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις InDesign, Photoshop, Illustrator 
•Άριστη γνώση χειρισμού Ms Office 
•Επικοινωνιακός 
•Δημιουργικός 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος ECDL ή αντίστοιχου πτυχίου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικό, άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές συνεργασίας μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης

Βιογραφικά στο e-mail: cvmb@skywalker.gr μόνο όσοι έχουν τη 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης.  

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

Εξωτερικό Υπάλληλο 
για μεταφορές στη περιοχή της Αθήνας 

Κωδικός Αγγελίας: DA03/13

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία από 30 έως 40  
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ΙΧ.  
•Κάτοχος αυτοκινήτου  
•Απόφοιτος-η Λυκείου   
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@bioaxis.eu 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας: DA03/13.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοειδούς ζητεί 
υπαλλήλους για τη λειτουργία του 
ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της στην περιοχή 
της Βάρης - Κορωπίου.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προυπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων  
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών  

•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος Σπουδών  
•Γνώση Αγγλικών  

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, μέσω 
fax στον αριθμό 2118008866 ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & 
Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 
210 7472010 (Skype). Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: cv@klueh.gr.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ Εισαγωγική Εταιρία Βιομηχανικών 
Εργαλείων, η μεγαλύτερη εταιρία Χονδρικής που 
δραστηριοποιείται στα καταστήματα «χρωμάτων – 
εργαλείων - σιδηρικών» και αναπτύσσει, προωθεί τα 
πιο δυνατά Βrands στην Ελληνική αγορά  και αγορά του 
εξωτερικού ζητεί:

Trade Marketing Manager Assistant 
(ΚΩΔ.MMA.01)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον Εμπορικό Δ/ντη και 
είναι υπεύθυνος για το ξεκίνημα του τμήματος marketing 
της εταιρείας.  Εμπειρία του σε   βιομηχανικό Marketing  
πολυεθνικής ή μεγάλης Ελληνικής εταιρείας  θα του 
είναι απαραίτητα. Η έφεση σε χρήση Η/Υ (ΕRP-CRM-
CTI) συστημάτων είναι μεγάλο προσόν για την θέση. Η 
φιλοσοφία «DIY» και γενικά τα «Μαστορέματα» πρέπει 
να είναι το χόμπι του κατάλληλου υποψηφίου και το πιο 
δυνατό προσόν του.

Καθήκοντα: 
•Συμμετέχει στην προετοιμασία του πλάνου Marketing 
και υποστηρίζει την υλοποίησή του με στόχο την αύξηση 
των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς.  
•Συντονίζει όλες τις ενέργειες Marketing και διασφαλίζει 
την επιτυχή τους εκτέλεση από την Ομάδα Πωλήσεων 
της Εταιρείας.  
•Συνεργάζεται συστηματικά με τον Διευθυντή Πωλήσεων 
για την εκπαίδευση και στοχοποίηση των Πωλητών ανά 
αγορά και κατηγορία προϊόντων.  
•Αναπτύσσει και επεξεργάζεται σχετικές έρευνες αγοράς,  
αναλύοντας και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους.  

•Συλλέγει και αναλύει στοιχεία για νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  
•Παρακολουθεί, ενημερώνει και αναπτύσσει διαφημιστικό 
υλικό για το εταιρικό website.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ η  Deree με κατεύθυνση Marketing  
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε 
θέση βιομηχανικών πωλήσεων. (ο κλάδος των εργαλείων 
θα προτιμηθεί)  
•Άριστη γνώση MS Office, περιβάλλοντος ERP – CRM,  
χρήση internet και social media  
•Επιπλέον γνώσεις υπολογιστών και συστημάτων θα 
θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.  
•Πολύ καλή επικοινωνία (προφορικός και γραπτός 
λόγος).  
•Hobby η φιλοσοφία «D.I.Y.» και τα «μαστορέματα».  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε 
απαιτητικό περιβάλλον.  Εμπειρία διεκπεραίωσης έργων  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Παροχές:  
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης  
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση  

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, Θέση 
Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: cv@fournarakis.gr. 
Απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού θέσης. Αποστολή 
πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας. Αποστολή 
βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν ακριβώς τα 
ζητούμενα προσόντα.
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Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS 
BEACH & SPA RESORT στην Κω, ζητεί:

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

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

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

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με 
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει, 
καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής 
διαχείρισής του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν 
για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται 
με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα, με τη χρήση 
των σωστών εργαλείων, μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξης της ζητεί έναν (1) Τελειόφοιτο 
ΤΕΙ του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης 
(Marketing) που ενδιαφέρεται αποκλειστικά 
για 6μηνη πρακτική άσκηση για το Τμήμα 
Πωλήσεων, στα γραφεία μας (Αθήνα, Σταθμός 
Σεπολίων)

Τελειόφοιτο του Τμήματος Εμπορίας & 
Διαφήμισης 

(Marketing) για Πρακτική Άσκηση 
(κωδ. Πρ.Mrk)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μικρομεσαίους, μεσαίους και 
μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών   
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
 
Προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών και Ελληνικών σε προφορικό 
και γραπτό λόγο  
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
 
Προσφέρουμε: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά 
συστήματα  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr.

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται: 

 
Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Νομικής Σχολής 
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel 
και Word)  
•Γνώσεις σύναψης συμβάσεων έργων, νομικού 
πλαισίου που διέπει τις επιχειρήσεις  
•Άριστος χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος).  
•Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες 
επικοινωνίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@rama.gr.

Eταιρία Παραφαρμακευτικών ειδών, ζητά να 
προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 – 3 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
επιθυμητή η γνώση δεύτερης  
•Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, συνέπειας και 
οργάνωσης  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άντρες υποψηφίους  
 
Προσφέρονται: Ικανοποιητικός μισθός και 
δυνατότητα εξέλιξης σε σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Fax: 210 
2847991 ή στο e-mail: info@vican.gr.

Εταιρία με αντικείμενο το εμπόριο και τις 
αντιπροσωπείες ξένων οίκων δραστηριοποιείται 
στον χώρο του διεθνούς εμπορίου και των 
αντιπροσωπειών για τον τομέα πρώτων υλών και 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Οι πελάτες της εταιρίας είναι από το χώρο της 
βιομηχανίας. 
 
http://www.isco.gr 
 
Η θέση: Πωλήσεις/Υποστήριξη Πωλήσεων – 
Γραμματειακή Υποστήριξη 
Ηλικία: μέχρι 35 ετών 
 
Απαιτούμενες γνώσεις:  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Χρήση Η/Υ (Office: MS Word, Excel, Access, 
Outlook)  
•Άριστη διαχείριση αρχείων σε Η/Υ  
•Έρευνα αγοράς μέσω internet  
 
Προσόντα: 
•Καλή επικοινωνία, οργανωτικός/ή, 
συνεργάσιμος/η  
•Προτίμηση να κατοικεί κοντά στην έδρα της 
εταιρίας στη Γλυφάδα (νότια προάστια)  
 
Η εταιρία παρέχει:  
•Άμεση πρόσληψη  
•Πλήρη απασχόληση  
•Ασφαλιστική κάλυψη και εκπαίδευση  

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο 
που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://
www.surveymonkey.com/s/iscopresales.

κατασκευαστές σωστικών και ναυτιλιακών ειδών 
και επιθυμεί να προσλάβει για τα Κεντρικά του 
γραφεία στον Πειραιά:

International Sales Administrator 
(Ref. Code: ISA-0313)

Καθήκοντα θέσης: 
•Υποστήριξη τμήματος International Sales.  
•Προετοιμασία Reporting & Budgeting.  
•Εκπόνηση Sales αναλύσεων.  
•Ανάλυση στοχοθεσίας & αποτελεσμάτων 
τμήματος International Sales.  
•Χειρισμός ατζέντας του International Sales 
Manager & του τμήματος.  
 
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η 
γνώση & άλλων γλωσσών  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, τουλάχιστον 2 έτη.  
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής με 
Οικονομική κατεύθυνση.  
•Άριστη γνώση MS Office, με έμφαση στο Excel, 
& εφαρμογών Internet. Επιθυμητή η γνώση SAP.  
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική & 
δημιουργική σκέψη, χειρισμός πολλαπλών 
καθηκόντων, διαχείριση χρόνου, άριστη 
επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους.  
•Επιθυμητή γνώση προϊόντων εξοπλισμού 
σκαφών. 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο email: career@lalizas.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης.

Η ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. διακεκριμένη στο 
χώρο της, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Γραμματέα Τεχνικού Τμήματος 
για πλήρη απασχόληση. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα 
παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο Τεχνικής Κατεύθυνσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ)  
•Άριστες γνώσεις Αγγλικών  
•Άριστες γνώσεις προγραμμάτων MS office 
(Word, Excel κ.λπ.)  
•Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD  
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας  
•Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
•Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική 
Επικοινωνία  
•Ηλικία έως 27 ετών 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, υπ’ 
όψιν κoυ Παναγούτσου, στο fax: 210 9536087 ή 
στο e-mail: hr@ballian.gr. 

Επιθυμητή Ειδικότητα: Γραμματέας 
Θέση: Υποδοχή 
Τόπος: Αθήνα - Αγία Παρασκευή 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία  
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ & Office   
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Οργανωτικές 
ικανότητες, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, 
αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση.

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 210 6084942 με 
κωδικό ΓΥ2.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και για το Τμήμα Engineering:

Μηχανολόγο-Μηχανικό 
(κωδ. θέσης ENG13)

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση 
διδακτορικό τίτλο σπουδών στα παραπάνω ή 
συναφή αντικείμενα  
•Να έχουν διδακτική εμπειρία 
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης  
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης (Κολλέγια) θα θεωρηθεί 
πρόσθετοπροσόν.  
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης  
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Ακαδημαϊκή καταξίωση 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@amc.edu.gr.

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Πελοποννήσου, 
Νομού Ηλείας, ζητά για τη σεζόν 2013:

Γυμναστή / Γυμνάστρια

Απαραίτητα Προσόντα 
•Επαγγελματική κατάρτιση ή βεβαίωση 
πρακτικής άσκησης  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 
σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής 
γλώσσας. Η γαλλική γλώσσα θα θεωρηθεί ως 
επιπλέον προσόν  
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης  
•Ανεκτικότητα, Διαλλακτικότητα, Ομαδικότητα  
•Επιμελής εμφάνιση, υγιής παρουσία  
•Ικανότητα και διάθεση για επικοινωνία  
•Γνώσεις Yoga 
 
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Μισθό 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
συνοδευόμενο από μία πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω fax: 26230 95206 ή e-mail: 
secretary@kyllinibeach.com. 
Website: www.kyllinibeach.com.

Γυμναστής  
(Code: GYM13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη  
•Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή Τίτλος Ισότιμης Σχολής του 
εξωτερικού  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5*  
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής  
•Γνώση Ρώσικων 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση   
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 
chris@danairesort.com. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την Αθήνα 
και τη Θεσαλονίκη:

 Καθηγητές/τριες  
στον τομέα Tourism & Hotel Management 

(κωδ. θέσης TOUR13)

Οι υποψήφιοι πρέπει:  
•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση 
διδακτορικό τίτλο σπουδών στα παραπάνω ή 
συναφή αντικείμενα  
•Να έχουν διδακτική εμπειρία 
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης  
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (Κολλέγια) θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. 
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες  επαγγελματικής ανέλιξης  
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Ακαδημαϊκή καταξίωση   
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα 
στο e-mail: cv@amc.edu.gr.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Εκπαίδευσης 
(κωδ. θέσης ADV13)

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει ως κύρια 
καθήκοντά του να καθοδηγεί τους φοιτητές ώστε 
να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών 
και να τους παρέχει κατευθύνσεις και συμβουλές 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
•Να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός)  
•Να έχουν εμπειρία στον χώρο της Εκπαίδευσης    
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (Κολλέγια) θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν.  
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες  επαγγελματικής ανέλιξης 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας   
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα 
στο e-mail: cv@amc.edu.gr.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη:

Καθηγητές/τριες στους τομείς: 
Ψυχολογίας (κωδ. θέσης PSY13) 

Λογοθεραπείας (κωδ. θέσης LOG13)

Οι υποψήφιοι πρέπει:  
•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση 
διδακτορικό τίτλο σπουδών στα παραπάνω ή 
συναφή αντικείμενα  
•Να έχουν διδακτική εμπειρία    
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης  
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (Κολλέγια) θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν.  
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες  επαγγελματικής ανέλιξης 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Ακαδημαϊκή καταξίωση   
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα 
στο e-mail: cv@amc.edu.gr.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη Θεσσαλονίκη 
αναζητά: 

Αρχιτέκτονα 
με σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία και άριστη 

γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Διδακτική εμπειρία  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και 
προφορικό λόγο  
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Ms Office) & 
Internet  
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
και εργασίας  
•Δυναμική, ευχάριστη και δημιουργική 
προσωπικότητα, με οργανωτικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες  
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
aeleftheriadou@amc.edu.gr.

Το Mediterranean College (MC), το πρώτο 
ελληνικό αγγλόφωνο κολέγιο με 36 χρόνια διαρκούς 
ποιοτικής παρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, 
στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητή Digital & Social Media 
(κωδικός θέσης: DSM_MC13) 

Θέση  
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων 
βασισμένη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα 
βιβλιογραφία και έρευνα, πάνω στα πεδία της 
πληροφορικής, των ψηφιακών μέσων και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
•Παράδοση διδακτέας ύλης στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα  
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών  
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους σπουδαστές (ακαδημαϊκός και 
επαγγελματικός προσανατολισμός)  
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση 
των προγραμμάτων σπουδών  
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις του Ομίλου  
 
Απαραίτητα προσόντα  
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Marketing ή/ και 
Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΜΕ 
(από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από 
πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση 
ΔΟΑΤΑΠ)  
•Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία 
στο αντικείμενο διδασκαλίας   
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε 
προφορικό και γραπτό επίπεδο  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους   
 
Επιθυμητά προσόντα  
•Μεταπτυχιακός ή/ και  Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών κατεύθυνσης Marketing ή/ και 
Επικοινωνίας, Διοίκησης •Επιχειρήσεων, 
ΜΜΕ (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 
από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση 
ΔΟΑΤΑΠ)  
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης  
 
Ειδικές γνώσεις  
•Facebook, Twitter, LinkedIn, Blogs (από την 
σκοπιά του marketing manager)  
•Facebook Ads, LinkedIn Ads  
•Google Analytics  
•Google Ads  
  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά  
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και 
παράδοση διδακτέας ύλης  

•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης  
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων  
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Ο Όμιλος προσφέρει  
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
admission@medcollege.edu.gr. Απαραίτητα να 
αναφέρεται ο κωδικός της θέσης DSM_MC13 
στον τίτλο του e-mail.

Το Mediterranean College, το πρώτο ελληνικό 
αγγλόφωνο κολέγιο με 36 χρόνια διαρκούς 
ποιοτικής παρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, 
στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Πληροφορικής 
μερικής απασχόλησης 

(κωδικός θέσης: COMP2_MC13)

Θέση 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων 
βασισμένη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα 
βιβλιογραφία και έρευνα, κυρίως πάνω στις 
γλώσσες προγραμματισμού Java& UML  
•Παράδοση διδακτέας ύλης στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα  
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών  
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους σπουδαστές (ακαδημαϊκός και 
επαγγελματικός προσανατολισμός)  
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση 
των προγραμμάτων σπουδών  
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις του Ομίλου  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε τομέα της  
επιστήμης των υπολογιστών (από ελληνικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο 
εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ. Βιογραφικά 
υποψήφιων διδακτόρων θα ληφθούν υπόψη)  
•Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία 
στο αντικείμενο διδασκαλίας   
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε 
προφορικό και γραπτό επίπεδο  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης  
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά  
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και 
παράδοση διδακτέας ύλης  
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης  
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων  
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές  

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
admission@medcollege.edu.gr. Απαραίτητα να 
αναφέρεται ο κωδικός της θέσης COMP2_MC13 
στον τίτλο του e-mail.

Η εταιρία Μεσογειακές Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 
– Εισερχόμενες Α.Ε. ζητεί για το γραφείο της στο 
Ηράκλειο Κρήτης,

Υπάλληλο  για το Τμήμα Κρατήσεων

Η καλή γνώση της Γερμανικής ή/και Αγγλικής 
γλώσσας και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις θα 
εκτιμηθεί.

Βιογραφικά Σημειώματα και πληροφορίες 
στην διεύθυνση: Μ.T.S.Incoming SA, 

Υπ’ οψην κ. Θ.Μ., Εθν. Αντιστάσεως 122, Τ.Θ. 
1930, 71306 Ηράκλειο. 
E-mail: crete@mtsincoming.gr.

Πληροφορίες: Τηλ. 2810 335956, Ωρες: 10.00-
16.00. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για τους 
ενδιαφερόμενους.

Η εταιρία Μεσογειακές Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 
– Εισερχόμενες Α.Ε. ζητεί για το γραφείο της στο 
Ηράκλειο Κρήτης,

Στέλεχος με καλή γνώση στο yield management

Η καλή γνώση της Γερμανικής ή/και Αγγλικής 
γλώσσας και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις θα 
εκτιμηθεί. 
 
Βιογραφικά Σημειώματα και πληροφορίες 
στην διεύθυνση: Μ.T.S.Incoming SA, Υπ’ 
οψην κ. Θ.Μ., Εθν. Αντιστάσεως 122, Τ.Θ. 
1930, 71306 Ηράκλειο. 
E-mail: crete@mtsincoming.gr . 
 
Πληροφορίες: Τηλ. 2810 335956, Ωρες: 10.00-
16.00. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για τους 
ενδιαφερόμενους.

Εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ζητεί 
Γραμματέα.

Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία στο χώρο, γνώση διαδικασίας 
διαγωνισμών,  Αγγλικών, Η/Υ & τιμολόγηση.

Bιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr, 
fax: 210 6654554.

Η IONIOS BROKERS S.A. μεσίτες 
ασφαλείσεων με ηγετική θέση στη 
διαμεσολάβηση χρηματοοικονομικών 
προϊόντων σε συνεργασία με τους κορυφαίους 
ασφαλιστικούς και τραπεζικούς οργανισμούς 
παγκοσμίως ζητά για άμεση πρόσληψη:

Γραμματέα Υποστήριξης στον Κλάδο Ζωής

Προσόντα - Καθήκοντα: Η ενδιαφερόμενη θα 
πρέπει να γνωρίζει Η/Υ και την αγγλική γλώσσα. 

Απαραίτητη ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ η προυπηρεσία 
σε ασφαλιστικό πρακτορείο και η γνώση 
της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς το κύριο 
αντικείμενο της είναι η εξυπηρέτηση των 
συνεργατών,καταχώρηση αιτήσεων του κλάδου 
ζωής , προσφορές και, τέλος η επικοινωνία με 
τα κεντρικά των ασφαλιστικών εταιριών για την 
παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων για 
την έκδοση συμβολαίων ζωής και διεκπεραίωση 
αποζημιώσεων του κλάδου.

Παροχές:  
•Ανταγωνιστικό μισθολογική σύμβαση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ομαδική ασφάλιση 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αγγελική 
Μιχαλοπούλου, Τηλ επικοινωνίας: 211 1047200. 
Βιογραφικά στο e-mail: mspai@ioniosbrokers.gr.

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με έδρα στον 
Πειραιά και δραστηριότητα σε 106 χώρες, είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους Παγκοσμίως 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Επιθυμητή Ειδικότητα: Μηχανολόγος 
Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 
Θέση: Μηχανικός μελέτης και κατασκευής Η/Μ 
εγκαταστάσεων 
 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα Προσόντα: Τουλάχιστον 2ετής 
προϋπηρεσία σε μελέτη και επίβλεψη έργων 
Η/Μ εγκαταστάσεων, εξοικείωση με εξοπλισμό 
κλιματισμό και υδραυλικών δικτύων, δυνατότητα 
συχνών ταξιδιών, καλή χρήση του  AutoCAD και 
άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο 
www.sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτηριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις με 
έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας  
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση 
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών  
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών 
δεξαμενών  
•Συστήματα διαχείρισης (BMS)  
•Ενεργειακές μελέτες  
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού  
•Αντλιοστάσια  
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών   
 
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail:
jobs@sychem.gr  ή στο φαξ 2106084942 με 
κωδικό ΕΡΗΜ.

Από Ναυτιλιακή εταιρία ζητείται για επάνδρωση 
Τουριστικού Επαγγελματικού Σκάφους Αναψυχής:

Μηχανικός Α’ ή Β’

με 5ετή προϋπηρεσία στο χώρο των Σκαφών 
Αναψυχής. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
depyachts@yahoo.gr.

H Doppler Green Energy, μέλος του ομίλου 
Doppler, που δραστηριοποείται στον κλάδο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναζητά για 
επέκταση της δραστηριότητάς της:

Μηχανολόγο Μηχανικό / Ψυκτικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ/ΑΕΙ, με 
ειδίκευση στα συστήματα κλιματισμού 
•Εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού  
•Γνώση μελετητικού προγράμματος 4Μ  
•Τουλάχιστον πέντε έτη συνολικά προηγούμενης 
εμπειρία σε πωλήσεις/μελέτες εγκατάστασης 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας  
•Άδεια οδήγησης β' κατηγορίας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε μελέτες και εξυπηρέτηση πελατών 
στον κλάδο των οικιακών φωτοβολταϊκών 
συστημάτων 
•Καλές δεξιότητες στις διαπραγματεύσεις  
•Εξοικοίωση με περιβάλλον βιομηχανίας 
•Λήψη πρωτοβουλιών  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
 
Η Εταιρία για τη συγκεκριμένη θέση παρέχει: 
•Πλήρη απασχόληση  
•Μισθό αναλόγως προσόντων  
•Κινητό τηλέφωνο 
•Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της  
 
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@doppler.gr

Auto Marin A.E. 
αναζητά 

 
Υπεύθυνο Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας  
•Τεχνική εκπαίδευση  
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων  
•Πειστικότητα και ικανότητα επιβολής  
•Ικανότητα επικοινωνίας  
•Ικανότητα συνεργασίας  
•Οργανωτική ικανότητα  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός & Bonus  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
•Διαρκής εκπαίδευση  
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail: hr@automarin.gr.

Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 
www.automarin.gr. Στα Βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική 
θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και 
καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο 
της στον Άλιμο:

Χειριστές Μηχανών Παραγωγής & 
Συσκευασίας  
(Κωδ. ΧΜΠΣ) 

Οι κάτοχοι της θέσης θα έχουν  την ευθύνη : 
•Set up  των  γεμιστικών / συσκευαστικών 
μηχανών  
•Χειρισμού  και ρύθμισης  των μηχανών  
•Εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής και 
τεκμηρίωσης  των σχετικών  οδηγιών  
•Συμμετοχή στα συστήματα της συνεχής 
βελτίωσης της παραγωγή 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε γεμιστικές 
μηχανές υγρών ή συσκευαστικές μηχανές  

Επιθυμητά Προσόντα:  
•Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής 
κατεύθυνσης  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Παρακαλούμε όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης) 
στην παρακάτω διεύθυνση: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ Αγ. 
Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, τηλ: 210-9898233 
& 102, fax: 210-9856220 ή e.mail: 
l.belessioti@famar.gr. 

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:

Ψυκτικό / Συντηρητή

Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Ψυκτικού & 
Υδραυλικών

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. 
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Η Randstad Hellas αναζητά για μονάδα 
παραγωγής τροφίμων στα Ανατολικά Προάστια: 

Παρασκευαστή Γλυκού - Παγωτού (6 μηνη 
απασχόληση)

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Συμμετοχή σε project που αφορούν την 
δημιουργία νέων γεύσεων παγωτού, γλυκού  
•Συμμετοχή σε project για το στήσιμο νέου 
καταστήματος με γραμμή παραγωγής  
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων 
του Συστήματος Ποιότητας  
•Στενή συνεργασία με άλλά τμήματα της εταιρίας 
(ποιοτικός έλεγχος, τεχνικό τμήμα, προμηθειών 
και αποθήκης α’ υλών, μάρκετινγκ)  
 
Ο κατάλληλος Υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτος σχολής Τεχνολόγου Τροφίμων/
Ζαχαροπλαστικής  
•Αντίστοιχη εμπειρία έως 2 έτη σε παραγωγή  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Δημιουργικότητα και καινοτομία  
•Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα 
ομαδικότητας  
 
Η θέση αφορά μερική απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
randstad@randstad.gr, τηλ: 210 6770523, 
fax: 210 6770526, www.randstad.gr. 
Υπεύθυνη επικοινωνίας 
κα Ελευθερία Θεσσαλονικεύς.

H βιομηχανία Α. Χατζόπουλος Α.Ε., με ηγετική 
θέση στην Ελλάδα στο χώρο της εύκαμπτης 
συσκευασίας και ισχυρή παρουσία στις διεθνείς 
αγορές, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Συντηρητής 
Με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 
οργανωμένο τμήμα συντήρησης σε βιομηχανία  
•Καλή γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών  
•Γνώσεις μηχανολογικών εφαρμογών και 
συγκόλλησης μετάλλων  
•Υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια  
•Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και βάσει 
στόχων  
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες  
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 
Κύριες Αρμοδιότητες 
Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου 
 
Γραμμή Αναφοράς 
Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο 
Συντήρησης του εργοστασίου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης εντός κι εκτός της 
εταιρείας  
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση   
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: gougousis@hatzopoulos.gr. Διεύθυνση 
Συντήρησης Η/Μ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, επισκεφθείτε 
την εταιρική ιστοσελίδα στη διεύθυνση 
www.hatzopoulos.gr.

Large 3rd Party Logistics Company is seeking 
for a motivated and high-potential professional to 
cover the following position:

Logistics Manager (LDCY)

 Job Responsibilities: 
•Monitoring the quality, quantity, cost and 
efficiency of the movement and storage of goods  
•Cost Monitoring and Reporting  
•Optimize, process, design and analyze, 
supporting continuous improvement initiatives 
and most efficient sequences of operation and 
workflow.  
•Allocating and managing staff resources 
according to changing needs 
•Analyzing data to monitor performance and plan 
improvements  
•Liaising and negotiating with customers and 
suppliers  
•Develop new business initiatives by gaining new 
contracts  
•Plan and manage business unit processes 
to ensure programs are aligned with company 
business goals and objectives.  
 
Skills Required: 
•University degree  
•Post Graduate Degree in Logistics and/or 
Transport is desirable but not essential  
•At least four (4) years of experience in a similar 
managerial position  
•Strong analytical skills and problem solving skills  
•Strong leadership skills, with the ability to coach 
others  
•Meticulous, goal oriented, and self-motivated  
•Negotiation, networking and presentation skills  
•Excellent communication and interpersonal skills  
•Willing to relocate abroad   
 
The Candidate must be willing to relocate to 
Cyprus for at least 3 years.  
 
The position will report directly to the 
Logistics Director.  
 
The Company Offers 
•Competitive remuneration package including a 
bonus scheme  
•Company mobile phone and Laptop  

Please submit your application quoting the 
reference number LDCY. All application will be 
treated as confidential. We are an Equal Rights 
Employer. Send your cv to e-mail: 
logistics1@skywalker.gr.

Οδηγός Minibus (Code: DR13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Aγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση 
Ρώσικων  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 
chris@danairesort.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ LOGISTICS
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Η Excaliber PC, με έδρα την Γλυφάδα, επιθυμεί 
συνεργασία με ικανά και φιλόδοξα άτομα που 
θέλουν να απασχοληθούν από το δικό τους χώρο 
ως Σύμβουλοι Επικοινωνίας, με αντικείμενο 
την πώληση υπηρεσιών κινητής & σταθερής 
τηλεφωνίας και άλλων συναφών υπηρεσιών, σε 
οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου   
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows  
•Yψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση 
ευαίσθητων πληροφοριών  
•Δυνατότητα να παίρνει πρωτοβουλίες και να 
λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις, 
σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας ή / και 
τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.  
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Αμοιβή επί των πωλήσεων  
•Μηνιαίο bonus βάσει επίτευξης στόχου  
•Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
από την πρώτη ημέρα συνεργασίας  
•Home Office όπου για τον κάθε σύμβουλο 
παρέχονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την 
υποστήριξη της εργασίας του.  
•Υποστήριξη καθ΄όλη την διάρκεια της 
συνεργασίας για να εξασφαλιστούν επιτυχημένες 
πωλήσεις.  
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά 
στελέχη 

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό 
0044, με fax στον αριθμό 211 850 1501 ή με e-mail 
στο hr@excaliber.gr.

Η  PLEGMA NET Ε.Π.Ε αναπτύσσοντας 
τις δραστηριότητες της στον χώρο κινητής 
τηλεφωνίας αναζητά: 

Συνεργάτες για την στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου για λογαριασμό μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόxου.

Περιγραφή θέσης: Εξυπηρέτηση πελατών 
κινητής τηλεφωνίας 

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ  
•Επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις  
•Ευφράδεια ελληνικού λογού  
•Ομαδικότητα  
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερή μισθοδοσία  
•Bonus παραγωγικότητας  
•5θήμερη εργασία  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α.  
•Συνεχή εκπαίδευση marketing  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
g.kordali@plegmanet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
211 1043581 -2. Περιοχή: Άγιος Ελευθέριος 
(Πλησίον ΗΣΑΠ).

Η Alkyon Net προσλαμβάνει άμεσα έμπειρους 
Πωλητές Σταθερής Τηλεφωνίας με αμοιβή 
30-40€ την αίτηση συν ασφάλεια ΙΚΑ, μόνο για 
απογευματινό ωράριο (Δευτέρα έως Παρασκευή, 
17:30-21:00).

Διεύθυνση εταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια 
(50 Μέτρα από Μετρό Σεπολίων). Αποστολή 
Βιογραφικού στο e-mail: hr@alkyonnet.gr, fax: 
211 1051787.

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με έδρα στον 
Πειραιά και δραστηριότητα σε 106 χώρες, είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως 
κατασκευαστές σωστικών και ναυτιλιακών ειδών και 
επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα του Πειραιά:

Πωλητή Λιανικής  
  (Ref. Code: SALESP-0213)

Καθήκοντα: 
•Η εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και την πολιτική της εταιρίας.  
•Η επίτευξη των στόχων πωλήσεων του 
καταστήματος και η συνεχής ανάπτυξη του.  
•Η διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών.  
 
Απαραίτητα Προσόντα και Χαρακτηριστικά: 
•Απαραίτητα γνώσεις σε: Εξοπλισμό σκαφών ή/
και στην ιστιοπλοΐα, στις καταδύσεις, στο ψάρεμα 
επιφανείας και υποβρύχιο.  
•Αξιοπιστία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.  
•Επιθυμητή η προηγούμενη προϋπηρεσία στον 
χώρο των λιανικών πωλήσεων.  
•Οργανωτικές ικανότητες και πολύ καλή γραπτή 
& προφορική επικοινωνία.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.  
•Επιθυμητό πτυχίο Τεχνικής Κατεύθυνσης ή 
έμφυτη Τεχνική Αντίληψη.  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
•Καλή γνώση MS Office και εφαρμογών Internet  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους. 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, 
στο email: career@lalizas.com.

Η Ηλεκτρονική επιθυμεί να προσλάβει για τα 
κατατήματά της στα ανατολικά προάστια Αττικής: 

Πωλητές/Πωλήτριες Μερικής Απασχόλησης 
(κωδικός ANΠ)

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία γενικά στις πωλήσεις απαραίτητη 
(ειδικά στον κλάδο, θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες) 
 
Η Ηλεκτρονική προσφέρει 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
•Διαρκή επιμόρφωση  
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων   
•Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης 

Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας μέσω 
e-mail στο: hr@electroniki.gr, Ταχυδρομικώς: Λ. 
Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2, Περιστέρι, Τ.Κ. 
12132, υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο όμιλος επιχειρήσεων της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, ζητά να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο 
για το υποκατάστημά της στην Λάρισα.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία 35 έως 45 ετών  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Εμπειρία και γνώση στο χώρο της Διοίκησης και 
των Πωλήσεων  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη  
•Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας   
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν βιογραφικό στο email hr@eltrak.gr. 

Μια απο τις μεγαλύτερες Βιομηχανικές και 
Εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ζητά 
να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις της στην 
Θεσσαλονίκη:

Υπέυθυνο Πωλήσεων Πρώτων Υλών 
Ζωοτροφών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 3 - 10 έτη.  
•Γνώση του κλάδου ζωοτροφών / κτηνοτροφικών 
προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επιθυμητό.  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και 
ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης. 
•Σοβαρή, ευχάριστη και συνεργάσιμη 
προσωπικότητα.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως εμπειρίας 
και προσόντων. 
•Σταδιοδρομία σε ένα εξαιρετικό και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να 
αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα και 
αντίγραφο τίτλων σπουδών στο email: 
ea_hr@yahoo.com. Τα Βιογραφικά Σημειώματα 
θεωρούνται εμπιστευτικά. 

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική 
θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Υπεύθυνο Αγορών Ένδυσης, Υπόδησης, 
Αξεσουάρ και Βρεφανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες:  
•Διαχείριση παραγγελιών και αγορών από οίκους 
Ελλάδας και εξωτερικού.  
•Διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των 
προϊόντων από τους προμηθευτές.  
•Τροφοδοσία καταστημάτων.  
•Merchandising ειδών στα καταστήματα.  
•Έρευνα και επιλογή νέων προϊόντων για τον 
εμπλουτισμό και την αναθεώρηση της συλλογής 
προϊόντων.  
•Εμπορικές σχέσεις με τους υπάρχοντες 
προμηθευτές και η εξεύρεση  κατάλληλων  
νέων προμηθευτών με απώτερο στόχο τον 
εμπλουτισμό του προϊοντικού μίγματος. 

Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε παρόμοια 
θέση.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία 
Παιδικής ένδυσης (Προϋπηρεσία σε είδη 
Βρεφανάπτυξης και συναφή βρεφικά - παιδικά 
είδη θα εκτιμηθεί).  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και στις 
διαπραγματεύσεις.    
•Γνώση διαχείρισης προμηθευτών και 
διαπραγμάτευσης τιμών προϊόντων.  
•Να έχει πραγματοποιήσει επαγγελματικά 
ταξίδια στο εξωτερικό με την ιδιότητα του 
Υπεύθυνου Αγορών εταιρείας για αγορές ειδών 
(Πραγματοποίηση ταξιδιών σε Άπω Ανατολή θα 
εκτιμηθεί).  
•Γνώση merchandising προϊόντων.  
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alouette.gr με 
την ένδειξη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική 
θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Διακοσμητή – Visual Merchandiser

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες του 
Διακοσμητή - Visual Merchandiser:  
•Προβολή - προώθηση των προϊόντων, Visual 
Merchandising και διακόσμηση των εσωτερικών 
χώρων των καταστημάτων  
•Διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων 
•Εκπαίδευση του προσωπικού των 
καταστημάτων σε θέματα visual merchandising  
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση του 
προιοντικού μίγματος των καταστημάτων  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-3 ετών σε παρόμοια 
θέση (Προϋπηρεσία σε εταιρία Παιδικής ένδυσης 
θα εκτιμηθεί)  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και 
μεταδοτικότητα  
•Πολύ  καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alouette.gr με την 
ένδειξη «MERCHANDISER».

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού ζητά  για 
λογαριασμό Πολυεθνικής εταιρίας πελάτη της:

 Merchandiser 
(HR 19808)

Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για το merchandising  
των κωδικών (προϊόντων) στα ράφια του S/M, 
καθώς και για την παραγγελία αυτών, καταγραφή 
stock και δημόσιες σχέσεις με τους υπεύθυνους. 
Ο ρόλος του εμπεριέχει και την υποστήριξη 
δεκαπέντε (15) στο σύνολο merchandisers, στην 
αγορά, καθοδήγηση, δρομολόγηση, κάλυψη 
μπομπονιερών.

Έδρα: Αθήνα  
 
Προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση 
merchandiser  
•Εμπειρία τουλάχιστον δυο χρόνων σε θέση field 
manager  
•H παραπάνω εμπειρία πρέπει να είναι στο 
καταναλωτικό προϊόν  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Δυνατότητα αντίληψης των "αναγκών" του 
πελάτη  
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού 
αποτελέσματος (drive for result)  
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα 
συνεργασίας  
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο (Καθημερινή 
5ήμερη εργασία με ασφάλιση ΙΚΑ)  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Εταιρικό κινητό  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  

Λόγω προδιαγραφής θέσης, οι υποψήφιοι που 
πληρούν απόλυτα την εργασιακή εμπειρία που 
ζητείται θα έχουν και προτεραιότητα όσον αφορά 
την συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 
20/03/2013, μέσω e-mail στο: cv@ingroup.gr ή 
fax: 210 8210230.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ CALL CENTERΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ PROMOTION - MERCHANDISERS
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.

www.voluntaryaction.gr
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TrueGreece management team in charge of the 
hotel is to be expected.    

Employment will be provided from April to October. 
Application by CV submission at 
info@petrahotel-patmos.com.

Candidate Profile: 
•2 years minimum experience in a luxury 
boutique hotel  
•Excellent command of both English and Greek  
•Computer Literacy  
•Hospitality Degree  
•Strong interpersonal skills   
 
Petra Hotel & Suites Profile:

A member of the Small Luxury Hotels of the 
World, the intimate Petra Hotel offers a lifetime 
experience on Patmos island, enchanting guests 
who expect the highest standards of hospitality 
and personalized service from an authentic Greek 
islands boutique hotel. For additional information, 
please visit www.PetraHotel-Patmos.com.

Kipriotis Hotels are seeking to employee a high 
caliber individual for the following position:

E-Commerce Manager

Job Description 
•Maintain, refresh and monitor hotel group’s 
website and social media network  
•Develop, setup and update / monitor the on line 
booking engines  
•Monitor competition and on line competitive 
activities  
•Monitor and reply to guests reviews on online 
travel portals  
•Conduct Yield Revenue Management Analysis  
 
Position Requirements 
•Excellent oral and written knowledge of the 
English language  
•Knowledge of website and social media 
applications as a mean to promote group sales  
•Experience in Yield Revenue Management 
Analysis  
•Sound previous experience in a similar position  
•Completed military obligations  
 
Position Benefits 
•Full year (12 months) position  
•Competitive salary benefits  
•Personal development opportunities

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

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

Προϊσταμένη Ορόφων (Code:  ΕHR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στα 
Τουριστικά Επαγγέλματα  
•Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες  
•Επιθυμητή γνώση Ρώσικων  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα 
Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Επιθυμητή γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων. Γνώση του Sysco epitome 
system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία 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.

•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ρώσικα – 
γερμανικά - γαλλικά)  
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: chris@danairesort.com. 

Τα ξενοδοχεία Blue Bay (Group of Hotels) στην 
Ρόδο ζητούν:  

 
Barman

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (κατά 
προτίμηση σε 4* μονάδα)  
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών (πολύ καλό 
επίπεδο ομιλίας και γραφής)  
•Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα ληφθεί θετικά 
υπ’ όψιν  
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα  
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής και 
σερβιρίσματος/παρουσίασης ποτών, κοκτέηλ και 
καφέδων  
 
Qualifications: 
•Up to 2 years of experience (preferably in 4* 
hotel)  
•English and German speaking (very good level in 
speaking and writing)  
•Other foreign languages knowledge will be taken 
under consideration  
•Interpersonal communication skills  
•Team Spirit  
•Strong will of customer service and sociable 
character  
•Very good level of drinks, cocktails and coffee 
preparation and service/presentation  
 
Τα ξενοδοχεία μας παρέχουν  – Our hotels 
provide: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας – Excellent working 
conditions  
•Άριστες συνθήκες διαμονής – Excellent living 
conditions  
•Διατροφή - Nutrition  
•Δίκαιες αποδοχές – Reasonable wages  
•Δυνατότητα εξέλιξης – Possibility of career 
building 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία – CV 
with photo sending Email: eleni@bluebaygroup.gr, 
Fax: +30 211770229.

Ξενοδοχειακή Εταιρία στην Κω αναζητά Συνεργάτες 
για τα ξενοδοχεία της (5 * και 4 *) για την ακόλουθη 
ειδικότητα:

Sous Chef (κωδ. SC)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των απαιτήσεων της 
ζητούμενης θέσης  
•Καλή γνώση (επίπεδο καθημερινής 
συνεννόησης) δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες 
ξένες γλώσσες: Αγγλικά, •Γερμανικά, Ρωσικά  
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ζητούμενη θέση σε 
ξενοδοχεία 5* και 4*.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια στις 
δημόσιες σχέσεις  
•Θέληση για προσφορά ποιοτικής εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει μισθό σύμφωνα με 
τα προσόντα του υποψηφίου και τροφή ενώ 
εξασφαλίζει διαχρονική εκπαίδευση στις λειτουργίες 
του ξενοδοχείου.

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@michelangelo.gr. 
Παρακαλούμε να αναγράφεται στην αίτηση ο κωδικός 
της επιθυμητής θέσης.

Η GLOBALMEDIREC έχει 7 άμεσες θέσεις 
εργασίας για 

Ειδικό Αναισθησιολόγο 
Specialty Doctor in Obstetric Anaesthesia

Οι θέσεις βρίσκονται σε NHS Κρατικό Νοσοκομείο 
στην Κεντρική Αγγλία. Ιδανική θέση για έναν Ιατρό 
που μόλις απέκτησε τον Τίτλο Ειδικότητας ή είναι 
πολύ κοντά στην διαδικασία λήψης του.

Απαιτείται πολύ καλή εμπειρία στην Μαιευτική 
Αναισθησιολογία - Obstetric Anaesthesia. 
 
Απαραίτητη εμπειρία στα ακόλουθα: 
•Epidural Analgesia  
•Spinal Block  
•Combined Spinal - Epidural Block  
•General, spinal or epidural anesthesia for a 
cesarean birth  
 
Duties in: Theatres, Obstetrics and ITU/HDU.  
 
Άμεση διαθεσιμότητα ιατρού.

Με αρχικό συμβόλαιο είναι ενός έτους που 
ο ετήσιος, μικτός μισθός κυμαίνεται από 
£50000 - £55000  (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Οι  ώρες εργασίας είναι  48  την εβδομάδα 
συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες. Το αρχικό 
συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το 
επιθυμεί ο ιατρός. 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: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  

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

Μια άμεση θέση εργασίας για Ειδικό 
Ακτινοθεραπευτή, Consultant in Clinical 
Oncology. 
Η Globalmedirec έχει μια άμεση θέση εργασίας 
σε Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Σκοτίας. 

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 6 μηνών. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να 
ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Απαιτούμενη Εμπειρία: •CNS (Central Nervous 
System)  •Head & Neck  •Chemotherapy. 
 
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 Ακτινοθεραπεία 
•3 Χρόνια Προϋπηρεσίας στην Ακτινοθεραπεία 
(ως Επικουρικός ή Επιμελητής)  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχών διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, Τηλ: 6934 803930, Email: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

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

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες 
σε όλη την Ελλάδα 

Κωδικός Αγγελίας: PN03/13

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία άνω των 25 έως 45  
•Πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ Νοσηλευτικής 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
•Προϋπηρεσία στη νοσηλευτική 2-3 χρόνια  
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση και χρήση HP  
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ΙΧ  
•Κάτοχος αυτοκινήτου   
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
hr@bioaxis.eu αναγράφοντας τον κωδικό της 
αγγελίας: PN03/13.

Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στη Γερμανία:

Νοσοκόμες

Σε ιδιωτικά, κρατικά νοσοκομεία και ιατρεία με 
πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους μιλούν 
Γερμανικά.

Πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG, 
Ώρες γραφείου 0900 – 1400 : 2810330009, Εύα 
Βενιανάκη:  6973348931, Αναστασία Καλπακτσή: 
6973326214

Αποστείλατε βιογραφικά 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.

Η Perikles Swiss Jobs (www.perikles.ch) είναι 
μία ελβετική εταιρεία, που εξειδικεύεται στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής κατάλληλα καταρτισμένουν 
ανθρώπινου  δυναμικού από την Ελλάδα.  Στην 
Ελβετία υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού 
προσωπικού στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, 
ιδρύματα χρονίων παθήσεων, καθώς και οίκους 
ευγηρίας. Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, που 
επιθυμείτε μια διεθνή καριέρα με άριστους όρους 
εργασίας, τις απαραίτητες διαδικασίες  για μια 
επιτυχημένη αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική 
πρόκληση. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας στα Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά.

Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες: Νοσηλευτές 
/Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη επαγγελματική 
κατάρτιση  και σχετική προϋπηρεσία.

Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό για: 
Γενική νοσηλεία  
Eντατική και αναισθησιολογία  
Χειρουργείο 
Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Εάν δεν έχετε γνώσεις Γερμανικής γλώσσας, αλλά 
ενδιαφέρεστε να τη μάθετε,  ώστε να προετοιμαστείτε 
για τη νέα σας θέση εργασίας στην Ελβετία, σας 
προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα Γερμανικών 
στην Αθήνα. Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές , γεμάτους όρεξη για 
δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν στον 
επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι 
σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά 
έγγραφα.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Εάν ναι, 
 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
info@perikles.ch.

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’

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 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com. Τηλ: 6977 
439894.

Restaurant Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* 
ξενοδοχείου της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση 
πελατών.  
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης  
•Δυνατότητες εξέλιξης  

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

Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa στην 
Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή 
απασχόληση:

•Μάγειρα Α’ και Μάγειρα Β’ Ζεστής και Κρύας 
Κουζίνας  
•Service & Barman 
 
Βιογραφικά στο e-mail: grevia@kinsternahotel.gr.

Το Ξενοδοχείο Aeolos Beach, στην Κω ζητά να 
προσλάβει Captain.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνων  
•Καλή γνώση Αγγλικών και Γερμανικών (γνώση 3ης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)  
 
Προσφέρεται:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό στο φαξ: 22420 26780 ή μέσω email στο 
hr@aeolosbeach.com.

Σερβιτόρος (Code: WT13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 4 ή 5  αστέρων ξενοδοχείου  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευέλικτος/η σε ωράρια  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Ηλικία έως 35 ετών 
Πρόσθετα Επιθυμητά 

Εταιρία Φαρμακευτική ζητεί Συνεργάτες για 
χώρους φαρμακείων στο Νομό Αττικής.  
 
Βιογραφικά στο email: info@emergyproducts.gr, 
fax: 210 210 6654554.

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών 

με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και 

νοσηλευτικού 
προσωπικού καθώς και των ασθενών με την 

εταιρία. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 
εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, 
αγγειολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί τών πωλήσεων, και 
αναλόγως αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη 
υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου  
•Εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Κινητό  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@kifidis-orthopedics.gr.

Εταιρία φαρμακευτική ζητεί Συνεργάτες για 
χώρους φαρμακείων στο νομό Χανίων Κρήτης.

Απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπηρεσία στο 
χώρο των φαρμακείων - κάτοικος Χανίων.

Βιογραφικά στο e-mail: 
info@emergyproducts.gr, fax: 210 6654554.
 
Eταιρία Παραφαρμακευτικών ειδών, ζητά να 
προσλάβει: 
 
Πωλητή Φαρμακείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη στο χώρο του 
Φαρμακείου 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Δυνατότητα μετακίνησης και στην επαρχία  
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θα 
θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν  

Προσφέρονται: Ικανοποιητικός μισθός & 
bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, 
επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και δυνατότητα 
εξέλιξης σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο 
Fax: 210 2847991 ή στο e-mail: sales@vican.gr.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Spa Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εμπειρία 
στις δημόσιες σχέσεις  
•Εμπειρία στην διοίκηση και ηγετικές ικανότητες  
•Εμπειρία στην δημιουργία πακέτων θεραπειών 
και προσφορών, ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησης του πελάτη  
•Ικανότητα στις πωλήσεις και την προώθηση 
προϊόντων/υπηρεσιών  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας. Η γνώση Ρωσικής ή άλλων ξένων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 
22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr. 

Kεντρικό Φαρμακείο στην περιοχή της 
Αναβύσσου, ζητά να προσλάβει άτομο για τη 
θέση της: 

Αισθητικού

Απαραίτητα Προσόντα 
•3 χρόνια προϋπηρεσία στην πώληση κατά 
αποκλειστικότητα στον τομέα των καλλυντικών  
•Ηλικία 25-35 ετών  
•Πελατοκεντρική Φιλοσοφία  
•Πνεύμα Ομαδικότητας και συνεργασίας/ άνεση 
στην Επικοινωνία  
•Πτυχίο αισθητικής ή επαγγελματικού μακιγιάζ 
από κρατική ή ιδιωτική σχολή θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν 
ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις 
απαιτήσεις της θέσης αυτής να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω 
διεύθυνση αναφέροντας υποχρεωτικά την περιοχή 
στην οποία διαμένουν. 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν 
στα Νότια Προάστια.   
Αποστολή βιογραφικών στο Fax: 22910 38598 ή 
ηλεκτρονικά στο Email: farmakeio@skywalker.gr.

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Πελοποννήσου, 
Νομού Ηλείας, ζητά για τη σεζόν 2013:

Φυσιοθεραπεύτρια / Μασέρ

Απαραίτητα Προσόντα 
•Επαγγελματική κατάρτιση ή βεβαίωση 
πρακτικής άσκησης  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 
σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής 
γλώσσας. Η γαλλική γλώσσα θα 
•Θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν  
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης  
•Ανεκτικότητα, Διαλλακτικότητα, Ομαδικότητα  
•Επιμελής εμφάνιση, υγιής παρουσία  
•Ικανότητα και διάθεση για επικοινωνία  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Μισθό  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από 
μία πρόσφατη φωτογραφία μέσω fax: 26230 
95206 ή e-mail: secretary@kyllinibeach.com. 
website: www.kyllinibeach.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:

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες  
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας  
•Πνεύμα συνεργασίας   
•Γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων ξένων 
γλωσσών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)  
•Απαραίτητα συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να 
σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com. 
Τηλ: 6977 439894.

Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts επιθυμεί να 
εντάξει στην ομάδα του, Sales Manager για τα 
ξενοδοχεία των Αθηνών Civitel Olympic και 
Civitel Attik.

Κύρια αρμοδιότητα του / της είναι η ανάπτυξη 
του ονόματος της εταιρίας με την δημιουργία 
νέων δυνητικών πελατών καθώς και η διατήρηση 
της υπάρχουσας πελατείας. Επίσης σε στενή 
συνεργασία με την ομάδα μας και τον Γενικό 
Διευθυντή είναι υπεύθυνος-η για τη δημιουργία, 
ανάπτυξη και παρακολούθηση προσφορών και 
άλλων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητα στον Ξενοδοχειακό κλάδο  
•Καλή γνώση της τοπικής και διεθνούς αγοράς 
(Τουριστικά Γραφεία και Εταιρίες)  
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων  
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. 
website, websites τρίτων, booking engines, 
internet tour operators, travel portals)  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Γνώση του συστήματος OPERA και SALES & 
CATERING  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες  
• (70% sales calls και 30% οργάνωση γραφείου)  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 
6898196 ή στο e-mail hr@civitelhotels.com. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν  εμπιστευτικά. 

Το ξενοδοχείο Avra Imperial Beach Resort 
& Spa που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων 
ζητά Reservations Manager. Για αποστολή 
βιογραφικών στο email: info@avraimperial.gr.

Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa στην 
Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή 
απασχόληση Reservation & Sales Assistant. 
Βιογραφικά στο e-mail: grevia@kinsternahotel.gr.

Host/Assistant Hotel Manager Position, 
Patmos, Greece

The ideal candidate should be responsible 
for maintaining customer satisfaction and 
upholding the high standards of all aspects of 
hotel operations. Duties will include but will not 
be limited to performing front desk procedures 
(check-in and check-out as well as room billing), 
overseeing F&B and housekeeping procedures, 
managing guest relations as well as staff, and 
overlooking hotel supplies. 

The Petra Hotel & Suites is a sister company of 
the luxury travel company TrueGreece, hence 
overall collaboration with certain members of the 

ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


