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

σελ. 6
Προγραμματιστές

σελ. 10
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 12
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση, Νομική 
Θετικές Επιστήμες,  
Λογιστές, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνικοί 

σελ. 14-15
Μηχανικοί, Βιομηχανία, 
Logistics, Οδηγοί, Εστίαση, 
Τουρισμός, Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

130 θέσεις εργασίας  
στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 5 NOEMΒΡΙΟΥ 20132

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

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

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

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - 

Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Αμαρουσίου
• Δημαρχείο Πεντέλης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Νέας Ιωνίας

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Παλλήνης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηλιούπολης

•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στη Λ. Συγγρού

•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη

•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη -  

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens 

Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης  

Δήμου Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Καισαριανής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Δάφνης

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής 
βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Αν εργάζεσαι σαν υπεύθυνος καταστήματος ή υπεύθυνος τομέα σε εταιρεία μαζικής λιανικής, τύ-
που praktiker ή sprider ή άλλου super market, εμείς στα πλαίσια της στρατηγικής μας επέκτασης 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό επιθυμούμε να προσλάβουμε δυναμικούς κι επιτυχημένους υπεύ-
θυνους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά.

Σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή η εταιρεία JUMBO αναζητά ηγέτες που να μπορούν να εμπνεύ-
σουν και να εμπνευστούν.

Γίνε μέλος της, τόλμησε να στείλεις το βιογραφικό σου στo e-mail: hr@jumbo.gr

Adobe AIR Mobile Developer (m/f)
InnoGames, based in Hamburg, is one of the leading developers and publishers of online games 
with more than 100 million registered players around the world. We have been characterized by 
dynamic growth ever since the company was founded in 2007. In order to further expand our 
success and to realize new projects, we are constantly looking for young talents, experienced 
professionals, and creative thinkers.

Your tasks: 
•Creating mobile gaming applications (iOs & Android), based on Adobe AIR 
•Independent optimization and further development of features for the mobile apps 
•Evaluating current technologies and trends in the mobile sector 
•Cooperating with UI designers when creating the mobile interfaces 
•Developing high-performance APIs, together with the development teams of our web games 
•Customization of the apps for various mobile terminal devices (smartphones and tablets)  
Requirements: 
•A degree in informatics, or comparable vocational training, with respective professional 
experience 
•Profound professional knowledge in object-oriented ActionScript3 / Flash programming 
•Good knowledge of Adobe AIR 3, and initial experience in applying it to mobile development 
•Experience in designing graphical interfaces and control concepts 
•High motivation to learn the ropes of new technologies and complex software projects 
•Strong logical understanding, and creativity when it comes to finding solutions 
•Analytical, structured, and self-reliant way of working 
•Very good communication skills, and the ability to work in a team 
•Very good knowledge of written and spoken English  
Desirable: 
•Experience in developing native extensions for Adobe AIR for iOS or Android 
•Experience in native development for Android or iOS 
•Knowledge of memory management and performance of Flash runtime (AVM2) 
•Knowledge of Stage3D, Stage3D engines, and shader programming in AGAL 
•Experience in developing mobile payment and push notifications  
We offer: 
•Constantly new challenges and projects in a sound and constantly growing company with flat 
hierarchies 
•Responsibility and creative tasks, including a high degree of professional freedom for your own 
ideas 
•A very good atmosphere in an intercultural environment, focused on teamwork 
•Flexible working hours (core time 10 a.m. to 4 p.m.), and many team events 
•Supporting and contributing to the company retirement arrangement 
•Further training on a regular basis, and a flat rate for reference books 
•Supporting your move to Hamburg (e.g. through temporarily staying at our company apartment, 
and allround support if moving here from abroad) 
•Funding your parking spot on the premises, or your ticket for local public transport 
•Preventive health care 
•Creative breaks, e.g. during table soccer, at the PlayStation, or in a beach chair outside 
•Complementary soft drinks and fresh fruit for all employees  
Create your career! Do you (m/f) enjoy challenges? Would you like to become part of a dynamic 
team?

If so, please submit your application (cover letter, cv, and code samples - on executable files), 
including your salary expectations and your date of availability through our online application 
form (http://9nl.eu/i4cb), or send it to career@innogames.com (attachments are limited to 2 MB). 
Please let us know how you found InnoGames.

Εταιρία με υλικά για αξεσουάρ μόδας, ζητά για τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης: 

Έμπειρους Πωλητές / τριες
Με γνώση ξένων γλωσσών και δυνατότητα ταξιδιών.  
Ωράριο συνεχές.  
Επιθυμητό προσόν η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η προϋπηρεσία στο χώρο των υλικών 
μόδας.  
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com

Technical Procurement Specialist 
Kωδικός: SC002 

Τοποθεσία: Αθήνα
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται τη λειτουργία ανάπτυξης των προμηθειών που αφορούν σε επενδύσεις σε Telecom 
Network Systems και ΙΤ , σύμφωνα με τις διαδικασίες και πολιτικές. 
•Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προσφορές, ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των απαι-
τήσεων της εταιρείας, την απρόσκοπτη έκδοση των RFP’s, την ακρίβεια στη διαδικασία και στις 
χρονικές προθεσμίες των προμηθευτών, τη διαφάνεια στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και 
τον εντοπισμό κρυφών δαπανών. 
•Διαχειρίζεται την προετοιμασία των συμβολαίων σε συνεργασία με δικηγόρους, προμηθευτές και 
εσωτερικούς πελάτες και επιβλέπει τα συμβόλαια για να διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι και οι συνθή-
κες ακολουθούνται.   
•Διαχειρίζεται τη διαδικασία παραγγελιών, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το SAP. 
•Διαχειρίζεται τους προμηθευτές και τους αξιολογεί σε σχέση με την απόδοση τους 
•Αναλύει τον προϋπολογισμό και ετοιμάζει τα ετήσια πλάνα αγορών. 
 
Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο AEI / TEI σε Engineering, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού ή αντίστοιχο 
χώρο. 
•Γνώση του SAP / ERP 
•Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ. 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, δέσμευση στο αποτέλεσμα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 31/10/2013, δηλώνοντας 
τον κωδικό θέσης εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Wind Hellas Α.Ε.Β.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 
25 Μαρούσι, Αθήνα, e-mail: jo@wind.gr, fax: 210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με από-
λυτη εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Restaurant Team Leader (Ref.Code:RTL.14)
Are you active, social and hosting is your passion? Costa Navarino team is capable, dedicated and 
determined in providing exceptional services to all our guests. As the ambassadors of this unique 
destination we focus on flawless and authentic service which turns every moment of our guests into 
an unforgettable experience. We are seeking for an experienced and exceptional Restaurant Team 
Leader who loves hosting and interacting with people and wants to manage, train and develop a 
thriving team.

Being part of our Food and Beverage team 
you will: 
•Create a fascinating dining experience for our 
guests 
•Assist them in their choice of taste and meal 
•Be responsible for ensuring that guests 
receive a high quality, professional and well 
organized service 
•Understand our guests to exceed their 
expectations 
•Be responsible for the training of our 
associates 
•Maintain all hygiene and safety policies and 
HACCP standards 
 
To be successful in this role you will have: 
•2-3 years of experience in a fine dining 
environment or in an all day dining restaurant 
•A hotel school or equivalent qualification 
•Proper communication etiquette in both Greek 
and English 

•Ability to build rapport with team and guests 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Hosting, organizational and problem solving 
skills 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality 
brands in the world. 
•Competitive compensation package 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non - Messinian residents)  
•Meals within the premise. 
•Private Medical Plan 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to 
the relevant policies.
Cv’s to be sent at: Career@costanavarino.com. 
Please note: cv’s with no reference code and 
not fulfilling the above prerequisites won’t be 
taken under consideration.

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

Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων 
για το δίκτυο καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα

Διαθέτεις επιχειρηματικό 
μυαλό, ηγετικά προσόντα και 
ισχυρή  
θέληση; 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να 
σου ταιριάζει! 
 
Ο ρόλος του Διευθυντή  
Καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες  
πώλησης και την κερδοφορία  
του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο  
δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης  
των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέ-
χωση του καταστήματος, την 
εκπαίδευση της ομάδας του, 
καθώς και  
την εξέλιξη τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες  
οι διαδικασίες και πρακτικές  
ακολουθούνται σύμφωνα  
με τα πρότυπα της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ιδιωτικό Κολλέγιο) 
κατά προτίμηση στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2-4 έτη στο χώρο των κατα-
στημάτων λιανικής σε θέση με 
ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες 

και επιχειρηματικό προσανα-
τολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές  
και οργανωτικές ικανότητες. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής  
γλώσσας και χρήσης Η/Υ. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοι-
βών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτε-
λεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και  
ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
στην πιο δυναμική αλυσίδα  
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξε-
κίνησε το 1950 από ένα απλό 
μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και 
απασχολεί πάνω από 1.700 ερ-
γαζόμενους. Από το Σεπτέμβριο 
του 2004, κάτοχος της πλειονό-
τητας του μεριδίου ιδιοκτησί-
ας της εταιρίας είναι ο Όμιλος 
Dixons. Επιπλέον, η δυναμική 
ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
τα τελευταία χρόνια την έχει κα-
ταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 

των ηλεκτρικών ειδών στην Ελ-
λάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται 
στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογί-
ας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οικιακών συσκευών, φωτογρα-
φικού εξοπλισμού, τηλεπικοι-
νωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης 
μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons 
plc: Η Dixons plc είναι ένας 
από τους κορυφαίους Ευρω-
παϊκούς ομίλους στην πώληση 
ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος 
εφαρμόζει μια πολιθτική πολ-
λαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλε-
κτρικών ειδών, με περισσότερα 
από 1.300 καταστήματα και 
ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 
χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια πελάτες πραγμα-
τοποιούν τις αγορές τους online 
και μέσα από τα καταστήματα 
του Ομίλου Dixons.

Θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να στέλνουν 
το βιογραφικό τους μέσω  
της ιστοσελίδας  
[www.kotsovolos-careers.gr]
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε Εισαγωγική – Εμπορική  
Εταιρία, ζητά για πλήρη απασχόληση: 

Υπάλληλο γραφείου  
Υποστήριξη αγορών / εισαγωγών

Εάν είστε άτομο με όρεξη για εργασία και έχετε 
τα παρακάτω προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ θα εκτιμηθεί) 
•Ευχέρεια στη χρήση ERP προγραμμάτων (κατά 
προτίμηση SoftOne) 
•Εμπειρία σε εμπορική αλληλογραφία εξωτερικού. 
•Επικοινωνιακό πνεύμα. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση ιταλικών 
 
Και επιπλέον, επιθυμητά προσόντα:  
•Άριστος χειρισμός Η / Υ  
•Γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση και οργάνωση 
αρχείου 
•Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 2 έτη 
 
Τότε ίσως είστε εσείς το άτομο που θα καλύψει  
τη συγκεκριμένη θέση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr

Ο πελάτης μας, εμπορική & τεχνική εταιρία  
στο χώρο των μονωτικών υλικών, επιθυμεί  
να προσλάβει:

Back Office (ASSV10) 
με έδρα τo κέντρο της Αθήνας

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητα γνώσεις Λογιστικής 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές διαπροσωπικές & επικοινωνιακές ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διαχεί-
ριση του τηλεφωνικού κέντρου, η επικοινωνία με πε-
λάτες & προμηθευτές καθώς και η εξυπηρέτηση των 
πελατών.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περι-
βάλλον. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστεί-
λατε βιογραφικό με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 -  Fax: 2310 
– 271025 Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 
-7470380, e-mail: skywalkerathens@createandact.gr. 
Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύ-
θεια είναι αυτονόητη.

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

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Overmedia A.E. μία σύγχρονη εταιρία new media 
που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού και δραστηριοποι-
είται στον τομέα της τεχνοεπικοινωνίας ζητεί στέλεχος 
για υπεύθυνη θέση τμήματος Internet Marketing.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Χρόνια εργασιακή εμπειρία σε: SEO,  
google adwords, social media, e-mail marketing, 
marketing plan  
•Σπουδές και παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών 
με Internet Marketing 
•Άριστη γνώση Η / Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνία, οργάνωση και σωστή διαχείριση  
του χρόνου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
μόνο εφόσον πληροίτε τα απαραίτητα προσόντα, 
στο info@overmedia.gr με κωδικό mkt1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Join the leader in online Trading

FXCM is a leader in the rapidly expanding field 
of online currency trading services for retail and 

institutional traders. The firm operates out of offices 
in New York, Plano, San Francisco, London, Paris, 
Hong Kong, Milan, Berlin, Athens, Tokyo and Sydney. 
With substantial operations around the world, FXCM 
currently has over 174,000 live accounts trading 
via trading platforms offered by FXCM from over 
180 different countries.  FXCM, a profitable and 
stable company, registered in NYSE, has a proven 
track record of reliability and success, executing on 
average 6,700,000 trades per month accounting for 
$250 billion in notional trading volume. Additional 
information can be found at www.fxcm.com / www.
fxcm.gr. FXCM Hellas is the greek division of forex 
capital markets.  We offer complete FOREX services 
to our clients, promoting one of the most successful 
forex and CFD trading platforms in the world.

FXCM Hellas is now seeking a creative and 
motivated Intern for the position of:

Junior Analyst
Responsibilities: 
•Performs technical analysis, including one daily 
analysis 
•Writes / translates articles concerning the global 
market 
•Translates weekly forecasts 
•Submits daily reports 
 
Qualifications and skills: 
•Student or graduate in finance or economics 
•Fluency in english is a must 
•Proficiency in ms office 
•Excellent writing ability and analytical skills 
•Knowledge and interest in the global financial 
markets is a plus

Our offer: You will be able to showcase your skills and 
enthusiasm in a dynamic and friendly work environment 
with opportunities for career development.

Please, submit your cv to: info@stentorgroup.com

Ζητείται 
Προϊστάμενος Εισπρακτέων 
Πληρωτέων Λογαριασμών

Περιγραφή θέσης: Οργανώνει βασικές οικονομικές 
– λογιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών καταστάσεων, ταμειακής ροής και παρα-
κολούθησης όλων των λογαριασμών.

Απαιτούμενα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών 
•Ιδιαίτερες αναλυτικές ικανότητες και μεγάλη  
ενεργητικότητα 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, καθώς  
και ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απαιτούμενη εξοικείωση στη χρήση Η / Υ, γνώση 
βασικών προγραμμάτων (ms office κλπ) καθώς  
και του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές και 
συναλλαγές με τους δημόσιους οργανισμούς 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κα Δαρεμά στο 
e-mail:administration@medisyn.eu

 
 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανατολή στα πλαίσια 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ζητεί να προ-
σλάβει:

Υπεύθυνο Πιστώσεων
Με έδρα τα γραφεία του στο Στόμιο Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης  
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε τμήμα πιστώσεων  
ή λογιστήριο 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (excel, word) 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
 
Ο Α.Σ προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
την εμπειρία 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμε-
νη εταιρία 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών έως 06/11/2013 με e-mail: 
logistirio@asanatoli.gr και με fax: 28420 89573, τηλ. 
επικοινωνίας: 28420 27541, κ. Δήμητρα Ευαγγελινάκη.

Tax Manager
Our client, a leading internationally Group of 
companies is seeking for a Tax Manager. The Tax 
Manager is responsible for domestic tax compliance 
including, audits of direct and indirect taxes, tax 
planning to minimize cash taxes paid and the 
effective tax rate, as well as presentation and related 
disclosures of income taxes in the preparation of the 
Company’s financial statements. 
The position’s primary accountabilities include: 
•Development of effective tax planning strategies 
to ensure tax savings and achievement of 
organizational goals. 
•Optimization of the four key functions of Tax 
Compliance, Tax Advisory, Tax Reporting and Tax 
Governance within a concept of a single functional 

reporting line.  
•Undertaking of ultimate responsibility for all Tax 
issues within the country and development of a tax 
governance for other businesses in country.  
•Management and optimization of Tax Risk within 
country.  
•Representation of the tax function at a management 
level for both internal and external matters. Overall 
Assessment of Tax Issues.  
•Operating as the key point of contact for company’s 
Tax Department in relation to all Tax matters in the 
country, including governance and tax advice for 
projects and investments. 
•Management of the external relationship with Tax 
Authorities in country.  
•Close cooperation and cross-functional involvement 
of other departments. 
•Overall responsibility for the country tax controlling, 
strategic planning and compliance with local tax 
laws as well as Group’s internal policies. 
•Supervision, development and assistance of the 
tax team. 
•Management of outside tax consultants and 
advisors. 
•Liaising with operating management on tax issues 
and accounting staff on tax accounting issues. 
•Maintainance and management of all tax related 
SOX policies and procedures. 
•Monitor of company’s transfer pricing policies and 
related documentation. 
•Calculation of international tax profits, earnings  
and credits. 
•Monitor company’s transfer pricing policies and 
related documentation. 
 
The ideal incumbent must have the following 
skills and qualifications: 
•Bachelor’s Degree (B.S.) in Accounting, Finance 
and/or Law. Master’s Degree in Business Taxation 
preferred. 
•At-least five (5) years of related experience. 
•A demonstrated hands-on approach and success in 
working in a team-based environment. 
•International Tax experience with a Big4 Consulting 
firm is preferred. 
•Ability to clearly and effectively communicate and 
interact with senior management, Board of Directors 
and the external audit teams. 
•Ability to maintain collaborative relationships with 
all departments throughout the organization and 
leading the team by demonstrating the passion and 
commitment to our success.
All applications will be treated with the strictest 
conf ident ia l i ty.  Only the candidates whose 
qualifications and profiles match with the required 
criteria will be contacted. Send your cv: ps@amrop.gr

Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ, μια μεγάλη εισαγωγική εται-
ρία που δραστηριοποιείτε σε μια ευρεία γκάμα κατα-
ναλωτικών προϊόντων (όργανα γυμναστικής, αθλητι-
κά αξεσουάρ, είδη κάμπινγκ, εποχιακά είδη κα), ζητά:

Απόφοιτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας που θέλει να γίνει μέλος μιας ομάδας που 
“στήνει” ένα σύγχρονο MIS και να μετέχει ενεργά 
στην ομάδα εισαγωγών.

•Εισαγωγές και Αυτοματοποίηση των Διαδικασιών 
Εισαγωγών. 
•Έλεγχο και παρακολούθηση τιμών αγοράς  
των προϊόντων. 
•Budgeting Εισαγωγών. 
•Διαχείριση πληρωμών σε προμηθευτές. 
•Έρευνα αγοράς για τιμές ανταγωνισμού. 
•Ενημέρωση και παρουσίαση νέων προϊόντων  
στο τμήμα πωλήσεων. 
•Αρχειοθέτηση φακέλων. 
•Προετοιμασίας επισκέψεων σε εκθέσεις  
και αποτίμησης των αποτελεσμάτων.  
•Αξιολόγησης προμηθευτών. 
•Παρακολούθησης τιμών και διαπραγμάτευση  
ναύλων εισαγωγών. 
•Παρακολούθηση (follow up) της διαδικασίας  
ποιοτικών προβλημάτων. 
•Παρακολούθηση της διαδικασίας βελτίωσης  
προϊόντων 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Άριστες γνώσεις Αγγλικών. 
•Άριστες γνώσεις MS Office. 
•Γνώσεις διαχείρισης αρχείων. 
•Γνώσεις οργάνωσης πληροφοριακών συστημάτων. 
 
Επιπλέον: 
•Να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. 
•Να είναι εφευρετικοί, αποτελεσματικοί και να τηρούν 
το χρονοδιάγραμμα. 
•Να είναι επικοινωνιακοί. 
•Να μπορούν να αποδείξουν την επιθυμία τους  
για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση. 
•Να γνωρίζουν τυφλό σύστημα ή να πληκτρολογούν 
με μεγάλη ταχύτητα. 
•Να καθορίζουν και να παρακινούνται από επιμέρους 
στόχους που βοηθούν στην επίτευξη των βασικών 
στόχων της εταιρείας.

Προσφέρεται: Εργασία πλήρους απασχόλησης  
με προοπτικές ανάπτυξης σε μια εταιρία στον κλάδο 
και τις νέες τεχνολογίες.

Βιογραφικά στο e-mail: info@eldico.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Vacancy for IT - Development Expert

Greycon ltd is a leading company specialising in 
software and consulting for scheduling, production 
planning, and manufacturing execution. It was formed 
in 1985 in London, UK, and quickly grew into one of 
the major producers of software for the paper and 
plastic film industries. Nowadays, it operates globally 
with customers in 41 countries and has offices in 
China, Finland, Greece, UK, Uruguay & USA.

The job:  Greycon Ltd is currently inviting applications 
for highly skilled professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports leading-
edge, quality-driven software for the manufacturing 
industry.

Responsibilities:  
Key activities will include but not limited  
to the following: 
•Continuous integration systems  
(builds, packages, installers, automated tests) 
•Development of internal (Intranet based) tools  
on top of our production systems  
(OnTime, SVN, Maconomy, etc.) 
•Managing and prioritizing those development  
needs to satisfy the internal customers with the most 
cost-effective solutions. 
 
Skills:  
The ideal candidate should have: 
•A Bachelor’s degree in computer science, 
engineering or a relevant science-based course. 
•Fluency in the english language, strong verbal  
and written communication skills in english. 
•Knowledge of .Net Framework, C# and VB.Net 
(This knowledge will be tested – in english – as part 
of the recruitment process) 
•Familiarity with SQL Server (views, stored 
procedures, etc.) 
•Familiarity with cruise control or equivalent 
•Knowledge of Nant or equivalent 
•Flexible and proactive attitude, ability to work  
as part of a distributed global team. 
•Strong analytical and problem-solving skills 
•A passion for programming and IT technologies

Work experience: Years of work experience on the 
areas of knowledge listed above will be considered 
an advantage.

Position: The candidate will work in our greek 
offices in Athens

How to Apply: To apply for this vacancy please send 
your cv (in english) to recruitment@greycon.com, 
with the subject title ‘’IT – Development Expert‘’ by 
24th of November 2013.

 
Steficon S.A is looking for a: 

Digital content editor  
to join its growing team

Position summary: This position will work closely 
with the client service dpt and the production dpt. 
Work involves content creation and editing, proof-
reading. You will also be involved in brainstorming 
sessions.

Job qualificatiobs: 
•2 + years experience in a digital content creation 
•Web enthusiast & experienced with social media 
platforms 
•Familiarity with CMS usage 
•Writing, editing & communication skills 
•Copywriting skills 
•Creativity and strategic thinking 
•Ability to work in a deadline-driven environment 
 
Job description: 
•Writing and editing original and sourced content 
•Moderation of existing content. 
•Communication with the client if needed. 
•Moderating of content using SEO keywords 
depending on the project needs. 
•Updating and entering content into the CMS 
•Editing and uploading of photo assets into the CMS 
•Writing and editing of social media content

Candidates could send their cv till 23/11/2013 to 
info@steficon.gr, attn: Ms Theodora Drosou, noting 
the position description.

Η MINI RAXEVSKY Α.Ε. ζητεί:

E-shop Administrator

Νέα έως 30 ετών, επικοινωνιακή με όρεξη για δουλειά 
και αγάπη για τη μόδα, με γνώσεις HTML, SEO, ΡΗΡ 
Admin, γνώσεις Επεξεργασίας Video, Social Media, 
Flash, Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Αγγλικά.

Βιογραφικά Υπόψη: Κα. ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ,  
Κωδ Θέσης: ΔΕ1. Fax: 210 5776217,  
e-mail: marie@mini-raxevsky.gr, 
τηλ. 210 5787852 -4, εσωτ. 132.

Η εταιρία Neumueller που δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο χώρο του recruiting, και η οποία 
τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με κορυφαία νοσοκομεία στη Γερμανία, επιθυμεί να προσλάβει 
για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία (περιοχή Βαυαρίας και Βάδη-Βυρτεμβέργη) 

Νοσηλευτές / τριες με ειδικότητα  
Χειρουργείου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
γλώσσα 
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής-νοσηλεύτρια σε χειρουργείο 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μη-
χάνημα 
 
Τομέας αρμοδιοτήτων:  
•Νοσηλευτική χειρουργείου 
•Εντατική παρακολούθηση και περίθαλψη 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής νομοθεσίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στην Θεσσαλονίκη για το επίπεδο Β2
Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδιαφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη 
Γερμανία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καλό μισθό και προοπτικές επαγγελματικής εξέλι-
ξης, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, 
προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω βήματα και θα είμαστε κοντά σας κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίου από τις γερμανικές αρχές. Μπορείτε επίσης να 
υπολογίζετε στη στήριξη μας σε ότι άφορα την έρευνα για τη νέα σας διαμονή. Παρακαλούμε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική γλώσσα καθώς και 
το πτυχίο σας στην παρακάτω διεύθυνση: sa@neumueller.org

TMS Auditors S.A. is an independent firm established in Greece, providing a broad range of 
audit & assurance, tax, business advisory and accounting services.TMS Auditors S.A. joined in 
April 2013 the global network “IAPA International”, the 9th largest International Organization of 
independent auditing companies worldwide. It was founded in 1979 and comprises 220 member-
firms, with offices in 60 countries and an annual turnover of $ 1 billion approx. TMS Auditors S.A. 
human capital currently consists of 31 professionals. Among them, seven (7) CPAs (Certified Public 
Accountants), twelve (12) CPA candidates and eight (8) executives with knowledge and expertise in 
fields relevant to audit & assurance, such as those of accounting, taxation and corporate consulting. 
We are currently seeking ambitious team players with exceptional analytical skills and a well-
rounded personality to join our dynamic Audit team. This is a challenging and rewarding business 
environment where very real prospects exist for bright, enthusiastic individuals who have the drive 
and commitment to make a difference.
The role: Successful candidates will work as: 

Assistants in our Audit & Assurance Department
The candidate: 
•A University degree in accounting, auditing, business administration, economics, finance or other 
relevant areas. 
•A postgraduate degree in relevant area will be considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or ΙΕΣΟΕΛ) will be highly regarded (partially or fully 
completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience is required. 
•Computer literate (MS Office), including exposure to computerized accounting systems. 
•Excellent analytical and problem-solving skills, strong attention to detail and ability to meet 
deadlines. 
•Strong oral and written greek & english language communication skills. Prerequisite level of 
English language qualification: Proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men candidates.
Our company provides a competitive remuneration package, continuous learning and development 
opportunities, excellent career prospects and pleasant working conditions within a dynamic environment. 
The learning takes place through interaction on the job with colleagues and clients and study for 
professional qualifications.

Interested candidates should send their curriculum vitae at e.farantou@tms-auditors.gr

Το ξενοδοχείο Knossos Beach Bungalows & suites, αναζητά 
προσωπικό με την παρακάτω ειδικότητα: 

Assistant F&B Manager
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής ή Τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενο-
δοχεία τεσσάρων η πέντε αστέρων. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά η 
ρώσικα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα, επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών Υγιεινής 
και Ασφάλειας

Υπ’ όψιν τμήματος ανθρώπινου δυναμικού Knossos Beach 
Bungalows & suites. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: ilogiadi@otenet.gr, μέσω fax: 2810 
762651. Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Όλα τα e-mail θα διαχειρισθούν με απόλυτη εχεμύθεια & 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά για τα ξενοδοχεία της: 

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο 
Τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργα-
νωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση Η / Υ 
•Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα-Υψηλό  

επίπεδο συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης  
προβλημάτων 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιο- 
γραφικό σας σημείωμα, στο e-mail:  
marketing@andronisexclusive.com

Εταιρία με υλικά για αξεσουάρ μόδας, ζητά για τα 
καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της Αθήνας: 

Έμπειρους Πωλητές-τριες
Με γνώση ξένων γλωσσών και δυνατότητα ταξιδιών.  
Ωράριο συνεχές.  
Επιθυμητό προσόν η πανεπιστημιακή εκπαίδευση  
και η προϋπηρεσία στο χώρο των υλικών μόδας.  
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
ath1@nikolisgroup.com

Η PaperGraph Α.Ε με σοβαρή και πετυχημένη πα-
ρουσία στο χώρο των εκτυπώσεων από το 1978, ανα-
πτύσσεται αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα, δυ-
ναμικό στέλεχος Πωλήσεων να καλύψει τη θέση του: 

Account Manager -  
κωδικός θέσης: AM014

Αρμοδιότητες: Η θέση αναφέρεται στο Δ/ντη εμπορι-
κής ανάπτυξης με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη 
πελατολογίου και νέων συνεργασιών στην περιοχή 
της Αττικής, στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρίας.

Προσόντα: 
•3-5 χρόνια εμπειρίας σε παραγωγική θέση  
πωλήσεων 
•Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών 
•Αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία 
•Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (internet, e-mail, 
word, excel) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing καθώς 
και προϋπηρεσία στο χώρο των εκτυπώσεων θα θε-
ωρηθούν •πρόσθετα προσόντα 
Δεξιότητες: 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικα-
νότητες 
•Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Απόδοση σε συνθήκες πίεσης 
Παροχές: 
•Η συνεργασία θα είναι πλήρους απασχόλησης. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών & bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο
Εφόσον, αξιολογήσετε ότι ταιριάζετε στο προφίλ της 
θέσης και μπορείτε να μας φανείτε χρήσιμοι, περιμέ-
νουμε το βιογραφικό σας καθώς και μια σύντομη εισα-
γωγική επιστολή στο e-mail: career@papergraph.gr. 
Μόνο τα βιογραφικά που θα αποσταλούν με εισαγωγι-
κή επιστολή, θα τύχουν αξιολόγησης.

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό οίκο 
λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα υψηλών προ-
διαγραφών που διαθέτει, καλύπτει την ανάγκη της δραστικής 
μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της σω-
στής διαχείρισής του. Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και 
υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προ-
σέγγιση 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:

Πωλητή  
(Εξωτερικό Συνεργάτη  

στην περιοχή της Αττικής)  
κωδικός θέσης: Π2

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η / Υ (miicrosoft office) 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο των 
πωλήσεων Β2Β 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με 
τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: jobs@energo.com.gr

Στα πλαίσια της συνεχούς ανά-
πτυξης, η εταιρία NEODENT επι-
θυμεί την περαιτέρω στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων. Ανακοι-
νώνει το άνοιγμα για μία -1- θέση 
εργασίας: Εξωτερικές πωλήσεις 
βόρεια Ελλάδα.

Position requirements:  
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης  
αυτοκινήτου 
 
Candidate profile:  
•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 
•Ευέλικτος 

•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Προσανατολισμένος  
στην επίτευξη στόχων 
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των 
οδοντιατρικών προϊόντων θα 
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
για το εταιρικό προφίλ  
www.neodent.eu.  
 
Αποστολή βιογραφικών μόνο 
ηλεκτρονικά στο e-mail:  
hr@neodent.eu

Στελέχη Πωλήσεων

Από τον όμιλο εταιριών «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» ζητείται για άμεση 
πρόσληψη με αποκλειστική απασχόληση στην περιοχή της Ξάνθης: 

Εργαζόμενος για τη θέση  
του ποιοτικού ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΠΕ τεχνολογικής  
ή θετικής εκπαίδευσης. 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Κάτοικος Ξάνθης ή όμορων νομών. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες υπο-
ψηφίους 

•Γνώση χρήσης Η / Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
schatzikostas@thraceplastics.gr. 
Πληροφορίες Τοφέα Βάσω τηλ. 
25410 45668
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TRASYS is a leading Information Technology 
services and consulting Company focusing on 
four activities: Consulting Services, Solutions on 
Development & Integration, Managed Services 
and Technical Assistance. With more than 650 IT 
professionals combining in-depth business expertise 
and state-of-the-art most advanced working 
methodology, TRASYS aims to provide innovation 
in environments marked by constant shifts. With the 
client’s success in mind and our people as our number 
one asset, we enjoy through a highly versatile team 
the trust of over 300 customers spanning Europe 
in a wide range of sectors including International 
Organizations, Industry and Distribution, Financial 
Services, Utilities, Public Sector, Aeronautics and 
Defence. As part of its business development 
strategy, TRASYS is currently looking for a:

IT Project Manager 
with System Analysis expertise 
Athens, Greece – Ref: PM/SA

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

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Senior Database Developer (m/f)

We are an international premium service provider 
in the field of Customer Satisfaction Management 
(CSM) and a leading manufacturer of CSM software 
– located in Germany. We are currently looking for 
an experienced senior database developer to join our 
Frankfurt team.

Your main tasks will include: 

•Developing database schemata, ETL processes 
and OLAP cubes 
•Developing database and reporting architecture 
•Coordinating with our consultants to develop 
system concepts 
•Coordinating with external development partners, 
both in Germany and abroad 
•Actively contributing to all project stages

You have an analytical mind and are good with 
numbers. You are able to keep a cool head even in 
stressful situations. You think and act in a customer-
oriented manner and bring an exceptional amount of 
enthusiasm and commitment to your work. You are 
open to new ideas and keen to develop further.

You have the following professional 
requirements: 
•Extensive experience with MS SQL Server 2005 
and 2008 
•Several years’ programming experience with SQL, 
SSIS and MDX 
•Experience in creating and designing analysis 
cubes and relational database models 
•Experience in creating SSIS packages with SQL 
Server 2005 or 2008 
•Experience in collaborating with project teams in 
the field of Java development 
•Several years’ experience in BI environments, 
especially in the area of reporting portals 
•Ideally you have experience in setting up QlikView 
applications 
 
We are offering: 
•A diversified position with plenty of opportunity 
for personal initiative as well as the prospect of 
assuming responsibility for the entire data model 
and managing the department’s database team. 
•A young team within a growing, internationally-
oriented organization 
•Flexible working hours 
•Attractive contract conditions aligned to your 
commitment and performance

Please e-mail all the relevant documents stipulating 
your salary expectations and when you would be 
able to start to bewerbung@ttr-group.de. TTR Group 
GmbH, Angelika Bäcker, Dreieichstr. 59, D-60594 
Frankfurt am Main.

 
Vacancy for Software  
Engineer / Developer

Greycon ltd is a leading company specialising in 
software and consulting for scheduling, production 
planning, and manufacturing execution. It was formed 
in 1985 in London, UK, and quickly grew into one of 
the major producers of software for the paper and 
plastic film industries. Nowadays, it operates globally 
with customers in 41 countries and has offices in 
China, Finland, Greece, UK, Uruguay & USA.

The job:  Greycon Ltd is currently inviting applications 
for highly skilled professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports leading-
edge, quality-driven software for the manufacturing 
industry.

Skills:  
The ideal candidate should have: 
•A Bachelor’s degree in computer science, 
engineering or a relevant science-based course. 
•Fluency in the english language, strong verbal  
and written communication skills in english. 
•Knowledge of .Net Framework, C# and VB.Net 
(This knowledge will be tested – in english –  
as part of the recruitment process) 
•Flexible and proactive attitude, ability to work  
as part of a distributed global team. 
•Strong customer service ethos 
•Strong analytical and problem-solving skills 
•A passion for programming and IT technologies 
 
Knowledge:  
Any of the following will be considered  
an advantage: 
•SQL Server or oracle databases 
•Test-driven development and Unit testing 
•Other languages than english

Work experience: Years of work experience on the 
areas of knowledge listed above will be considered 
an advantage.

Position: The candidate will work in our Greek 
offices in Athens

How to Apply: To apply for this vacancy please send 
your cv (in english) to recruitment@greycon.com,  
with the subject title ‘’Software Engineer / Developer‘’ 
by 24th of November 2013.

 

Web Database Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να έχει γνώσεις 
σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και 
διαδικτυακών εφαρμογών 
•Βασική γνώση: Photoshop, SQL, SEO, SEF URLs 

•Καλή γνώση: PHP, jQuery, Joomla, IDE  
(Dreamweaver ή αντίστοιχο) 
•Προχωρημένη γνώση: HTML, CSS 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile applications για smart 
phones και tablets (IOS, Android). 
 
Επιθυμητά προσόντα: HTML5, CSS3, Flash AS2, 
AS3 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να 
διαθέτουν: 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προβλη-
μάτων 
•Προθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους μέχρι 23/11/2013 στο e-mail: info@steficon.gr, 
υπόψη κ. Θεοδώρας Δρόσου, σημειώνοντας τον κωδικό 
της θέσης (κωδ. 03). Steficon AE, τηλ. +30 210 6754413-
14, fax: +30 210 6745910. 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. 
‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’ - ΕΣΠΑ 2007-
2013.

Investment Bank of Greece 32, Aegialias str, 151 25 
Marousi, Greece www.ibg.gr, seeks a: 

DotNet Senior Software Engineer  
ref: DOTNET13A

The perfect candidate should have the following 
expertise:

Required: 
•Excellent skills in .Net programming (C#) 
•Excellent experience with ASP.NET programming 
(Web Forms) 
•Very good knowlegde of Web Development (CSS, 
HTML, Javascript) 
•Very good experience in Javascript development 
and relative frameworks (Jquery, Knockout js, 
Typescript) 
•Very good knowledge on WCF (Windows 
Communication Foundation) programming. 
•Excelent windows forms programming skills 
•Multithreading programming experience (Threads, 
Tasks, TPL) 
•Excelent knowledge of microsoft SQL server 
systems, TSQL and SQL server optimization tricks. 
•Experience in programming on multi-tier 
environments 
•Aware of design patterns and OOD. 
•Military services: completed (for men) 
 
Optional: 
•Knowledge on Bank and equities software / domain 
•Team foundation server experience 
 
Extra benefits: Full private health and medical 
insurance for you and your family. 
 
If you are interested please send an email with your 
attached cv at: itjob@ibg.gr with DOTNET13A as a 
subject.

Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας:

SAP Specialist

Αντικείμενο της θέσης είναι η συμμετοχή στην ομάδα 
διαχείρισης και υποστήριξης SAP της εταιρείας, με 
κύριες αρμοδιότητες στα modules FI/CO και ABAP 
development.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στο αντικείμενο 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
 
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κά-
λυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης 
SAP, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή με fax στον 
αριθμό: 210 6861600.

 

Senior Software Engineer 
(Code: SSE-SK-1309)

Overview: Qualco is looking for talented software 
developers.  Successful candidates will join a team 
of highly qualified professionals and will be involved 
in the full software system development lifecycle for 
enterprise-class line-of-business applications.

Prerequisite:  Please check your coding skills at 
http://codility.com/honeypot/Qualco-SE and send 
your resume to jobs@qualco.gr

Responsibilities: 
•Participate in various phases of the software 
development process from concept to downstream 
production; 
•Work with Product Management and lead 
developers to translate feature requirements and 
specifications into detailed technical specifications, 
plan and estimates; 
•Perform advanced and highly complex software 

design and development in primary technologies – 
primary focus will be .net framework 4 (C#/VB.NET) 
with a heavy focus around Microsoft WCF Services 
and ASP.NET Web services; 
•Provide technical direction to less experienced 
development resources; Participate in, conduct 
and lead peer reviews and code walkthroughs – 
mentoring junior team members; 
•Create unit test plans and scenarios for 
development unit testing. Document new 
development, procedures or test plans as needed; 
•Maintain expert level knowledge of various vertical 
areas of functionality and technology within the 
platform. 
 
Skills & knowledge & abilities:  
•University degree in computer science or a relevant 
field of study;  
•Experience using development methodology such 
as waterfall & Incremental; 
•Strong programming skills in Object-Oriented 
programming and development principles within the 
.NET framework using C#, VB.Net, Asp.Net; 
•Proven record in developing data intensive 
application and services; 
•Proven record in developing software components 
within multi-tiered application architecture  
(client, middle tier, database, etc.);  
•Experience developing web services and 
components using WCF/ASP.NET Web Services; 
•Experience with SQL Server 2008/2012, Microsoft 
IIS (6.0 and 7.0);

 
AW - Senior Software Engineer

Αllweb Solutions is a leading Greek web 
development agency specializing in intranet, content 
management and workflow applications for large 
organizations of the private and public sectors. We 
are building our next generation business applications 
development platform based on cloud technologies 
and distributed processing and we are seeking 
for passionate software engineers who participate 
actively in the Open Source Community.

Job description / Περιγραφή θέσης: 
The profile of the people we are looking for is: 
•Bachelor’s degree in computer science or a related 
technical field or equivalent work experience. 
•Working experience with Java, and any other JVM 
based languages 
•Experience with building rest APIs and middleware 
•Ability to move freely between languages and tools 
•Extremely good written and verbal communication 
•Able to work with other developers from different 
time zones on complex technical issues and achieve 
good results 
•Self-driven and directed with curiosity, honesty & 
integrity 
•Passionate about writing top quality code 
•Team player and keen to bring new ideas to the 
table 
•Love of Agile especially the concept of paired 
programming

Extra proven working experience in the following 
technologies will be highly appreciated: Scala, 
Play, AKKA, MongoDB, Cassandra and MVC web 
frameworks like Node.js

Company provides: Extremely interesting projects, 
prospects, especially friendly working environment. 
All resumes will be kept confidential and will be 
treated with strict confidentiality.

Please send your resume & projects  portfolio to: 
jobs@allweb.gr

DIS one of the major Greek solution providers in the 
sector of information technology is seeking for its 
central offices at Marousi-Athens, enthusiastic and 
capable individuals that wish to make career as:

Job Title: Software Engineer  
(Code: SE)

Purpose: We have an immediate opening for .NET 
Junior Software Engineer in our Athens office to 
join our development team. The successful candidate 
will be responsible with other Microsoft .NET experts 
to develop cutting-edge business solutions targeting 
enterprises in the high end market, leaders in their 
industry.

Skills & Responsibilities: Candidates must 
have demonstrated experience with the latest 
technologies. At minimum they must have the 
following qualifications: 
 
•Experience in object oriented languages (e.g. C#, 
VB.NET, Java, ASP.NET) 
•Knowledge of .NET Framework, Generics, 
Reflection, Web Services, XML & UML 
•Experience in RDBMS (SQL Server, Oracle) 
•Excellent analytical & documentation skills 
 
Educational / Behavioral Competencies 
•Higher education degree is required (Software 
Engineering or Computer Science is preferred) 
•Fluency in English (written and oral) 
•Microsoft or Oracle certifications are desirable 

Junior Consultantat  
(Κωδ. 2202)

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε προγράμματα re-engineering, που στόχο 
έχουν να βοηθήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις (βιομηχανίες, υπηρεσί-
ες, εμπόριο κ.τ.λ.), με σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους. 
Ως σύμβουλος και μέλος μιας ομάδας θα αναφέρεστε στον Project Manager. Οι 
υπευθυνότητες σας θα σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών, 
που θα συνεισφέρουν στην ολοκληρωτική εφαρμογή του προγράμματος στα 
έργα στα οποία θα συμμετέχετε.

•Productivity Management 
•Quality Management 
•Customer Service Management 
•Training Management 
•Sales Development 
•Skills Enhancement

Απαραίτητο πτυχίο Διοίκησης  
Επιχειρήσεων, Πολυτεχνικής  

ή Οικονομικής κατεύθυνσης.  
Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε 
Management Consulting. Ηλικία 
27 - 32 ετών. Δυνατότητα συχνών 
ταξιδιών. Μόνο άμεσα διαθέσιμοι. 
 
Εθνικής Αντιστάσεως 25, 15232  
Χαλάνδρι. E-mail:  
dimitriou@bedorexcem.com.  
Fax: 210-6843236.

Senior Buyer
•Accountable for delivering proper product and services research in order to 
determine customers’ needs and expectations. 
•Responsible for the on time purchases implementation following the 
guidelines set by the company. 
•Accountable for serving the store in the most effective way thus satisfying 
consumer needs while assisting internal procedures of the department. 
 
Duties:  
Product / service Research 
•Uses information from site visits, seminars, trade shows, Internet, commercial 
and technical publications and other contacts to develop and maintain an 
effective vendor base to procure various services, products and supplies. 
•Performs research and prepares specifications based on customers’ needs 
assessment. 
•Obtains competitive price quotes. 
•Negotiates procurement details with vendors. 
•Provides and coordinates product and service trial periods or demonstrations 
as required. 
 
Product / service evaluation 
•Insures that customers’ expectations and requirements are met. 
•Coordinates delivery and installation. 
•Confirms with customer that all products are received in condition consistent 
with original request or bid. 
•Keeps in constant contact with appropriate personnel to insure satisfactory 
operations. 
•Monitors changes, modifications and technological advances that affect the 
purchasing of goods and services. 
 
Purchasing / records management 
•Reviews, evaluates, and monitors department purchase requisitions for proper 
authorization, specifications, and legal compliance. 
•Takes responsibility for procuring appropriate items or services. 
•Researches and resolves receiving and accounts payable issues. 
•Disburses and maintains files related to purchase orders and purchasing. 
•Maintains other department files including those pertaining to vendors, bids, 
quotes, and other correspondence. 
 
Customer service 
•Assists internal and external customers by interpreting company policies, 
codes and regulations pertaining to purchasing. 
•Prepares and presents special reports to various groups. 
•Provides training to staff on purchasing procedures. 
 
Abilities / skills: 
•Marketing / business / retail degree. 
•English language (fluent). 
•Computer Literate (excellent excel and powerpoint). 
•2-4 Years experience preferably in a competitive multinational environment. 
•Ambitious, Target oriented and Active Team Member. 
•Demonstrated responsibility for planning, organizing, directing and controlling 
the work of a business unit. 
•Commercial & marketing thinking. 
•Negotiation skills. 
•Good Communication skills and team player.

About Dixons South East Europe: Dixons Group, which is one of the leading 
European Groups regarding the sale of electric appliances, operates Kotsovolos 
the No1 electronic and electric goods chain in Greece, with more than 102 
stores and over 2,000 employees. The company is specialized in the sale of 
high technology electronic products, computers, home appliances, photographic 
equipment, telecommunication products, as well as in the provision of after sales 
support and maintenance services. The Dixons Group operates on a multi-
channel strategy for the retail sales as well as the trade of electrical appliances, 
with more than 1,300 stores and online stores in 28 countries, while it employs 
about 40,000 people. Each year, more than 100 million customers make their 
purchases online or through Dixons Group stores. Apart from Kotsovolos retail 
chain and the online store www.kotsovolos.gr, Dixons Group is also active in 
the Greek market with the exclusively online technology store of Electro World 
– www.electroworld.gr. With emphasis on technology, modern aesthetic and the 
social dimension of e-shopping, on www.electroworld.gr consumers can get 
information on a huge range of cutting edge products and make their purchases 
at very low prices. www.electroworld.gr operates 24 hours a day and 7 days a 
week, providing to Greek consumers excellent service and offering a range of 
services with the support and the guarantee of Dixons Group. www.kotsovolos-
careers.gr

Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο των FMCGs. 
 
Περιοχές: Καβάλα – Δράμα 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Άπταιστα Αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας& διαπραγματεύ-
σεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες Παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή 

merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο e-mail: west@westsa.gr ή στο  
fax: 210 9735005.

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers

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

Εxperienced Clinical Research Associates 
located in Athens and/or in Crete

Required Skills & Knowledge 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all aspects of clinical trial set-up, and monitoring activities 
•University Degree in Life Science Sector (Biology, Pharmacy, Nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of Greek and English language (both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work independently in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Offic 
 
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

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

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

Data Scientist (DS 10/13)
This position involves being part of the European R&D team to develop business analytics products. IRI is interested 
in talented applied scientists, with experience of working with large real world data sets in a first-class research 
environment. With a proven track record in tackling challenging scientific problems and the desire to apply their 
skills to answer questions that the top fast moving consumer goods and retail markets pose.

Responsibilities:  
•Developing novel tests and tools to aid pattern recognition and learning in large data sets 
•Using applied statistical and mining techniques to develop quantitative models to predict sales movements in the 
market 
•Managing clean and processing large datasets from multiple sources 
•Acquiring a sophisticated understanding of the market and IRI’s proprietary research techniques 
•Communicating findings to managers 
 
Qualifications / skills:  
•M.Sc. or Ph.D. in one of the below or a relevant technical fields:machine learning, engineering, applied 
mathematics, statistics, computer science 
•3+ years of experience in a relevant role will be considered as a strong asset 
•Extensive experience in solving analytical problems using quantitative approaches 
•Strong SQL knowledge 
•Knowledge of an analysis tool such as R, Matlab, or SAS. C++ will be considered an asset 
•Proven experience in manipulating and analyzing complex, high-volume, high-dimensionality data from various 
sources

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class private medical 
insurance and continuous training within a stimulating and growing working environment. C.vs (in english only) to 
be sent by e-mail to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com



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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνος / η καταστήματος  

για πλήρη απασχόληση

Με ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον για 2 χρόνια 
ζητείται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παιδι-
κών ενδυμάτων ORCHESTRA-PREMAMAN για τα 
καταστήματα της στον Εύοσμο και τη Λάρισα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

 
Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημάτων, 
στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, με στόχο 
την κάλυψη των παρακάτω θέσεων στελεχών στη 
Λαμία:

Στέλεχος Καταστήματος Λιανικής 
κωδικός θέσης: L-13

Το έργο: Αποτελεσματική λειτουργία του καταστή-
ματος μέσα από την επίτευξη των οικονομικών και 
λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε  ανώ-
τερες θέσεις πωλήσεων καταστήματος λιανικής. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης καταστήματος 
και αποτελεσματικής καθοδήγησης ομάδας πωλη-
τών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα απο-
τελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιοποίη-
σης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέρ-
γειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή μάρ-
κετινγκ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας καταστήματος 
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων και  επίτευξης 
αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής επι-
κοινωνίας 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο απο-
τέλεσμα 
•Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με επαγγελματική φωτογραφία) 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο  
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότη-
τες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται  
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

 
Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη 
σε προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης 
αναζητά συνεργάτες:

Πωλητές / τριες
Με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη στο χώρο της 
χονδρικής πώλησης σε καταστήματα ποδηλάτων, 
scooter, παιδικών ειδών, παιχνιδιών και αξεσουάρ 
για Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα.

•Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
λάβεται υπ’ όψιν.

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύ-
θυνση hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 216 7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

 
Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, επιθυμεί να προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων Καταστήματος  
Πληροφορικής 

κωδικός θέσης: ΠΚΠ 0913

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

•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του κατα-
στήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και 
λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων 
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης  
συσκευών. 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση εταιρικού πελατολογί-
ου με στόχο την ανάπτυξη των συνεργασιών. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ών ετών σε αντίστοιχη 
θέση, ιδανικά σε κατάστημα λιανικής πώλησης 
ειδών πληροφορικής. 
•Επικαιροποιημένες γνώσεις των προϊόντων πλη-
ροφορικής, με έμφαση στο Hardware. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες,  
εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα. 
•Ευχέρεια στη χρήση H/Y, ιδανικά με γνώση χρή-
σης ERP. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και  
στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λ.π.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον ερ-
γασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο 
της πληροφορικής.

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

 
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά: 

Διπλωματούχο Κρεοπώλη 
κωδικός θέσης: BU 01/13

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία  
με συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας  
απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 150 799. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Πωλήτριες για τα καταστήματα της Δροσιάς, του Π. 
Φαλήρου και του Ν. Ψυχικού:

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, σας 
αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομα-
δικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Προετοιμασία φρέσκων σάντουιτς κάθε μέρα 
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημέ-
νου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο,  
καφετερία, ξενοδοχείο, catering 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο lower) 
•Βασικές γνώσεις Η / Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη  
για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραί-
τητη) στείλτε μας e-mail: jobs@frankzepaul.com ή 
στο fax 210 6836298, αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-POL-13/Δροσιά, FZP-POL-13/Φάληρο 
ή FZP-POL-13/Ψυχικό, ανάλογα με την περιοχή που 
σας ενδιαφέρει.

 
Θέλουμε να δώσουμε στο κάθε πελάτη μας ξεχωρι-
στά την εξυπηρέτηση και τη γνώση εκείνη, ώστε να 
αισθάνεται σιγουριά και ικανοποίηση που επέλεξε 
εμάς για τις ανάγκες του. Αναζητάμε άτομα που αγα-
πάνε την ενασχόληση με τα χαλιά και να έχουν αντί-
στοιχες πολυετής εμπειρίες για να μας βοηθήσουν 
να πετύχουμε το στόχο μας. Για να πετύχουμε αυτό!

Χρειάζεται:  
•Να χαμογελά αβίαστα 
•Γνώση και εμπειρία για τα χαλιά 
•Να απολαμβάνει να εργάζεται με άλλους 

•Να είναι ενεργητικό και ενθουσιώδης 

Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε ένα περι-
βάλλον:  
•Ασφαλές 
•Ευχάριστο 
•Εξελίξιμο 
•Ξεκάθαρο 
 
Αν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας στείλτε το  
βιογραφικό σας στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

 
H ΜΕΪΔΑΝΗΣ (Electroinvest ΑΕ), μια από τις ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενες εταιρείες εμπορίας και διανο-
μής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, ζητά για τα 
καταστήματά της στην Αττική:

Υπεύθυνο Καταστήματος  
(Store Manager) 

Βασικά καθήκοντα:  
•Διαχείριση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας του καταστήματος 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επίτευξη του στόχου πωλήσεων 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
Προϋπηρεσία στο χώρο του Β2Β και  
στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικό θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής επιθυμητό 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η / Υ 
•Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός  
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Δυναμική προσωπικότητα, ανάληψη  
πρωτοβουλιών, ηγετικές ικανότητες, ομαδικότητα 
•Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης 
•Ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
•Ιδανική ηλικία έως 40 ετών 
 
Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο,  
δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο fax: 210 
4834547, e-mail: jobs@meidanis.gr, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 210 4834050. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Merchandiser κινητής τηλεφωνίας  
(Συσκευές)

Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος merchandising σε καταστήματα  
λιανικής 
•Διαχείριση σχέσεων με υπάρχοντες πελάτες  
δικτύου 
•Έλεγχος ελλείψεων προϊόντων 
 
Προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία δυο χρόνων σε λιανική  
πώληση κινητών τηλεφώνων – συσκευών 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Δυνατότητα για ταξίδια 25% του χρόνου  
εργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άντρες υποψηφίους  
Παρέχονται: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέ-
σης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20608), μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr  ή fax: 210 8210230, τηλέφω-
νο επικοινωνίας 210 8210555.

 
Πωλήτριες Λιανικής  

(κωδ. Ret/Sal)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά  
Πωλήτριες για άμεση πρόσληψη. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών  
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Εξαιρετική εμφάνιση 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο  
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@rakas.gr. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου 
δυναμικού.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμί-
ως 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, εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στον χώρο των FMCG, αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Πωλητές/τριες Καταστήματος  
(Πειραιάς, Αιγάλεω, Παγκράτι) 

(κωδ. θέσης: S-722/36717)

Οι θέσεις αφορούν σε μερική απασχόληση 
 
Περιγραφή Θέσης: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Προώθηση - πώληση των προϊόντων 
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών 
 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτοι Λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) 
έτος σε κατάστημα λιανικής πώλησης  
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητά κάτοικοι Πειραιά, Αιγάλεω ή Παγκρα-
τίου 
•Άνεση στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευγέ-
νεια, πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης 
 
Παροχές Εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρο-
νο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγ-
γρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

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

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

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 εύ-
ρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στον χώρο των FMCG, αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Διευθυντές Καταστημάτων  
(Πειραιάς, Αιγάλεω, Παγκράτι) 

(κωδ. θέσης: S-722/36718)

Περιγραφή Θέσης: 
•Επίβλεψη και εκπαίδευση του ανθρώπινου  
δυναμικού του καταστήματος 
•Παρακολούθηση και επίτευξη των πωλησιακών 
στόχων του καταστήματος 
•Υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία  
του καταστήματος 
•Σύνταξη αναφορών και επίλυση προβλημάτων  
του καταστήματος 
•Έλεγχος των αποθεμάτων και έγκαιρη κάλυψη 
τυχόν ελλείψεων 
 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Πτυχίο Κολλεγίου /ΤΕΙ /ΑΕΙ θα συνεκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος  
ως διευθυντής-ντρια ή υποδιευθυντής-ντρια  
καταστήματος ή ως υπεύθυνος/η καταστήματος  
ή ως ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικής 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Επιθυμητά κάτοικοι των περιοχών Πειραιά,  
Αιγάλεω ή Παγκρατίου 
•Άριστες επικοινωνιακές, διοικητικές και  
οργανωτικές δεξιότητες 
 
Παροχές Εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και  
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 

θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Συγγρού 
80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψη-
φίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέ-
σης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτι-
κές. Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

 
Επιθεωρητής Περιφέρειας  
Καταστημάτων Λιανικής

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της επί-
τευξης των στόχων, που του/της  έχουν ανατεθεί για 
τα καταστήματα της περιφέρειας ευθύνης του/της.

Θα είναι υπεύθυνος/η για την μεγιστοποίηση της ικα-
νοποίησης των πελατών και την αύξηση του μεριδί-
ου της εταιρίας στη περιφέρεια ευθύνης του.
Μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες του θα περιλαμ-
βάνουν: 
•Διαμόρφωση προβλέψεων – στόχων πωλήσεων 
σε ποσότητες και αξίες ανά κατηγορία, κατάστημα, 
και σεζόν για τα καταστήματα της περιφέρειας του 
•Επικοινωνία του εταιρικού  οράματος, της εταιρικής 
αποστολής, των αρχών και  αξιών, των πολιτικών, 
λειτουργιών και διαδικασιών, με σαφήνεια προς το 
προσωπικό των καταστημάτων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε είδη σπιτιού - λευκά είδη 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και  
διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα  εργασίας 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των 
πελατών 
•Προνοητικότητα 
•Άδεια οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και κινήτρων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης 
 
Κωδικός Αγγελίας: Ε.Π. Βιογραφικά στο e-mail: 
lkyriakaki@dexim.gr

Είσαι επιτυχών στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισό-
δου στην Αγορά Εργασίας για  Άνεργους Νέους 
έως 29 ετών»; Εάν ναι, η Ανδρεάδης Ηomestores 
στα πλαίσια του προγράμματος «Επιταγή εισό-
δου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους 
έως 29 ετών», αναζητά:

Πωλητές Λιανικής  
(κωδ. Θέσης: ΑΝΔ – SALES04)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση προσερχόμενων στα καταστήματα 
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών τους και προτάσεις πώλησης 
•Υποστήριξη του καταστήματος λιανικής σε όλες 
του τις λειτουργίες 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών  
λειτουργίας 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση Αγγλικής 
•Γνώση Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη Προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση τόσο κατά την έναρξη όσο  
και στη συνέχεια 
•Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο 
της θέσης 
•Προοπτική πλήρους απασχόλησης 
 
Απαραίτητη Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει 
να έχουν εγκεκριμένο ΚΑΥΑΣ, κάρτα ανεργίας σε 
ισχύ και να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο 
Πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις,  
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα και τον ΚΑΥΑΣ ή αριθμό κάρτας 
ανεργίας τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: hr@andreadis.com  «για την εταιρία Αν-
δρεάδης Ηomestores αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης». Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη 
διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η αλυσίδα υποδημάτων VOI & NOI, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Επιθεωρητή /  
Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες: Ο  κά-
τοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη για την υλοποίη-
ση των στόχων της εταιρίας. Θα είναι υπεύθυνος για 
τον έλεγχο καλής λειτουργίας των καταστημάτων, 
τον συντονισμό και την οργάνωσή τους, καθώς και 
για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Η θέση θα αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη  
διοικητική θέση αποκλειστικά στο χώρο υπόδησης-
ένδυσης 
•Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, άνεση στην 
επικοινωνία 
•Γνώση στην ανάπτυξη στρατηγικών αλλά και 
αποδεδειγμένη ικανότητα στην άμεση εμπλοκή, 
χειρισμό και επίλυση καθημερινών εκτάκτων κατα-
στάσεων, 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και άνεση στη χρήση Η/Υ 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Αττικής 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@zancoushoes.gr

Η αλυσίδα υποδημάτων VOI & NOI, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Visual Merchandiser  
(βιτριναδόρο)

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες: 
•Τοποθέτηση προϊόντων στις βιτρίνες βάσει  
χρονοδιαγράμματος. 
•Εξασφαλίζει την υψηλή αισθητική  
του καταστήματος σε όλους τους χώρους. 
•Ομαδοποιεί και προβάλει τα προϊόντα - κατηγορίες 
προϊόντων, βάσει της εμπορικής πολιτικής  
της εταιρίας με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. 
 
Κύρια προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιο ρόλο στο χώρο 
της μόδας του κλάδου λιανικού εμπορίου (τομέας 
υπόδησης). 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα 
ανταπόκρισης σε περιβάλλον με γρήγορους  
ρυθμούς. 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Αττικής. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@zancoushoes.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:
Area Sales Manager

Καθήκοντα Θέσης: 
•Επίτευξη της κερδοφορίας των καταστημάτων 
ευθύνης του και των στόχων της εταιρείας. 
•Αποτελεσματική λειτουργία των καταστημάτων 
ευθύνης και διασφάλιση εφαρμογής της εταιρικής 
πολιτικής και ταυτότητας. 
•Εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού των 
καταστημάτων ευθύνης. 
 
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με κατεύθυν-
ση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε δίκτυο καταστημάτων λιανικής, στον κλάδο 
της ένδυσης. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός 
λόγος). 
•Άριστη γνώση MS Office & εφαρμογών Internet. 
•Οργάνωση, μεθοδικότητα, άριστη επικοινωνία, 
ευελιξία, δημιουργική σκέψη, καλαισθησία, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας και  ηγετικές ικανότητες. 
•Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και δυνατότητα 
ταξιδιών. 
 
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον εργα-
σίας και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
πλήρες βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία με την ένδειξη «AREA MANAGER» στο e-mail:  
hr@alouette.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Διακοσμητή βιτρινών

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες του 
Διακοσμητή βιτρινών: 
•Διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων. 
•Διαμόρφωση της εμπορικής εικόνας των βιτρινών 
των καταστημάτων και προώθηση των κατάλληλων 
προϊόντων. 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-3 ετών σε παρόμοια θέση 
διακοσμητή βιτρινών σε καταστήματα ένδυσης. 
• (Προϋπηρεσία σε εταιρεία Παιδικής ένδυσης θα 
εκτιμηθεί). 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, μεταδοτικό-
τητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Πολύ  καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ. 

•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.

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

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:
Διακοσμητή -  

Visual Merchandiser

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες  
του Διακοσμητή - Visual Merchandiser: 
•Visual merchandising και διακόσμηση  
των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων. 
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση  
του προιοντικού μίγματος των καταστημάτων. 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-3 ετών σε παρόμοια θέση 
διακοσμητή – visual merchandiser σε καταστήματα 
ένδυσης. 
• (Προϋπηρεσία σε εταιρεία Παιδικής ένδυσης  
θα εκτιμηθεί). 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία,  
μεταδοτικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Πολύ  καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία  
με την ένδειξη «MERCHANDISER» στο e-mail: 
hr@alouette.gr

Πωλητές - Πωλήτριες
Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της εστία-
σης αναζητά για το νέο της κατάστημα στο κέντρο 
της Αθήνας νέες και νέους για την εξυπηρέτηση 
πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Χαμόγελο 
•Διάθεση εξυπηρέτησης 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
τουλάχιστον 3 ετών. 
 
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης,  
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής;
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας 
ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλα-
στείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για τα καταστήματά της:

Πωλήτρια (Κωδ. Π) 
για πλήρη και μόνιμη απασχόληση

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Προϋπηρεσία στο χώρο εστίασης 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@apollonion-bakery.gr 
ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 38 χρό-
νων στον χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας 
ηγετική θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά να 
προσλάβει:

«Πωλήτριες» 
για τα καταστήματα της  

στον Νομό Αττικής
Προσόντα Υποψηφίων 
•Εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της λιανι-
κής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα προτιμηθεί). 
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός χαρα-
κτήρας. 
•Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας. 
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel -Power-
point - Internet) 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός 
και γραπτός λόγος)

Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον  
εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

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

Πωλητές/ Πωλήτριες 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών @ Πλαίσιο 

Computers (για την Αττική)
Με ηγετική θέση στον χώρο της πληροφορικής, των 
τηλεπικοινωνιών και ειδών γραφείου στην Ελλάδα, 
ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή της επιτυχίας: 
έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα και αφο-
σιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας.
Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος για τους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές και τη χαρά του να βοηθάς με 
τις γνώσεις σου, τότε μια καριέρα στα καταστήματα 
Πλαίσιο μπορεί να είναι αυτό που πραγματικά σου 
ταιριάζει.
Είσαι ο ιδανικός μας υποψήφιος αν: 
•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και 
ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη 
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
•Είσαι απόφοιτος Λυκείου τουλάχιστον 
•Έχεις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρικών Υπολογιστών 
•Είσαι έως 28 ετών (με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες) 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link: 
http://corporate.plaisio.gr/HR/SubmitCv.
aspx?jobId=50006175&referer=1

Πωλητές/ Πωλήτριες Τηλεφωνίας  
@ Πλαίσιο Computers 

(για την Αττική)
Με ηγετική θέση στον χώρο της πληροφορικής, των 
τηλεπικοινωνιών και ειδών γραφείου στην Ελλάδα, 
ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή της επιτυχίας: 
έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα και αφο-
σιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας.
Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος για την τηλεφωνία 
και τη χαρά του να βοηθάς με τις γνώσεις σου, τότε 
μια καριέρα στα καταστήματα Πλαίσιο μπορεί να εί-
ναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.
Είσαι ο ιδανικός μας υποψήφιος αν: 
•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και 
ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη 
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις  
σε υπηρεσίες και προϊόντα τηλεφωνίας 
•Είσαι απόφοιτος Λυκείου τουλάχιστον 
•Έχεις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρικών Υπολογιστών 
•Είσαι έως 28 ετών (με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες) 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link: 
http://corporate.plaisio.gr/HR/SubmitCv.
aspx?jobId=50006175&referer=1 

Πωλητές/ Πωλήτριες Ψηφιακής Τεχνολογίας  
@ Πλαίσιο Computers 

(για την Αττική)
Με ηγετική θέση στον χώρο της πληροφορικής, των 
τηλεπικοινωνιών και ειδών γραφείου στην Ελλάδα, 
ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή της επιτυχίας: 
έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα και αφο-
σιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας.

Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος για την ψηφιακή τε-
χνολογία και τη χαρά του να βοηθάς με τις γνώσεις 
σου, τότε μια καριέρα στα καταστήματα Πλαίσιο 
μπορεί να είναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.

Είσαι ο ιδανικός μας υποψήφιος αν: 
•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και 
ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη 
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις  
σε προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας 
•Είσαι απόφοιτος Λυκείου τουλάχιστον 
•Έχεις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρικών Υπολογιστών 
•Είσαι έως 28 ετών (με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες) 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link: 
http://corporate.plaisio.gr/HR/SubmitCv.
aspx?jobId=50006175&referer=1
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συνέχεια στη σελ. 12

•Commitment to deliver high quality products 
•Customer orientation mentality 
•Ability to perform under pressure within deadlines 
 
We Offer 
•Competitive compensation schemes 
•Excellent working environment 
•Continuous improvement and training on the latest 
trends of technology

Note: Candidates must be willing to travel and work 
to client sites inside or outside Greece based on 
customer requirements. Military obligations must be 
fulfilled for male candidates.

All applicants are requested to send their cv at e-mail: 
hr@dis.com.gr fax: 6147955 or postal address 
Kifisias Av. 175, 151 26 Marousi (quoting the code).

Senior Software Engineer -  
Αθήνα

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

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

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

Η θέση του Senior Software Engineer αναφέρεται 
στο Διευθυντή Επιχειρησιακών Λύσεων. Ο κατάλ-
ληλος υποψήφιος έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό 
έργων καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολο-
κληρωμένων λύσεων σε μεγάλους οργανισμούς και 
επιχειρήσεις, με μια σειρά από εργαλεία και πλατφόρ-
μες. Ιδανικά, κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
ανάλυση επιχεηρηματικών και λειτουργικών απαι-
τήσεων αντίστοιχων έργων, στην υλοποίηση έργων 
σε τεχνολογίες Microsoft ASP.NET, C#, SQL Server, 
καθώς και την επικοινωνία με Business Managers και 
ομάδες ανάπτυξης του πελάτη.

Απαιτήσεις Θέσης: 
•Πτυχίο Ανώτερης / Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην 
Επιστήμη της Πληροφορικής (CS) ή άλλο παρεμφε-
ρή κλάδο, προτιμητέα σε επίπεδο μεταπτυχιακών 
σπουδών. 
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην ανάπτυξη και 
την υλοποίηση έργων σε πλατφόρμες Microsoft 
.NET Framework 
•Εμπειρία ανάλυσης απαιτήσεων, προετοιμασίας 
τεχνικών παρουσιάσεων καθώς και συγγραφής τε-
χνικών προτάσεων 
•Εξαιρετική εμπειρία σε βάσεις δεδομένων  SQL 
Server και σε τεχνολογία Reporting Services 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προυπηρεσία σε MS 
SharePoint 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας καθώς και όρων πληροφορικής στα 
Ελληνικά & Αγγλικά 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες υποψήφιους 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό για συμμε-
τοχή σε αντίστοιχα έργα θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

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

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείω-
μα μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή μέσω email, 
στα Ελληνικά ή Αγγλικά: jobs@intellisolutions.gr (Υπό-
ψη: Τμήμα Προσωπικού, Ref: SSE 1013). Όλες οι  
αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές. Website:  
http://www.intelli-corp.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H 3CS commerce communication consulting 
(www.3cs.gr) που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο του 
μετρό του Αγ.Δημητρίου  προσλαμβάνει άμεσα:

Τηλεφωνητές / τριες
Απαραίτητα προσόντα:  
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Καλή άρθρωση και ζεστή χροιά φωνής   
•Ηλικία άνω των 27 ετών 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικές αποδοχές άνω των 700€ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη (supervisor, 
team leader) 
•Ωράριο εργασίας ευέλικτο 
 
Για ραντεβού άμεσα καλέστε στο 211 7151401 ή στο 
e-mail: sales@3cs.gr

 

H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσ-
σόμενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνι-
κής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά 
για την στελέχωση κέντρων εισερχόμενης και εξερχό-
μενης επικοινωνίας:

Εκπροσώπους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
(ETE-voucher)

Αποκλειστικά για κατόχους voucher μέσω του προ-
γράμματος “Επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας 
για ανέργους έως 29 ετών”.

Επιθυμητά προσόντα:  
•Απόφοιτος Λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών -  
θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή  
και προφορική 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα 
ωράρια 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα  
των πελατών μας και σε μεθόδους εξυπηρέτησης 
καταναλωτών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα πρόσληψης μετά το πέρας  
του προγράμματος 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου)  
και λεωφορεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους στη διεύθυνση hr@relate.gr ή με 
fax: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ETE-
voucher.

 

Η hellas online, μέλος του ομίλου Intracom Holdings, 
είναι ένας από τους σημαντικότερους και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet στην Ελλάδα. Έχοντας το 
μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών μετά τον 
ΟΤΕ, παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών για οικιακούς 
και εταιρικούς πελάτες, επιχειρήσεις μικρού και με-
σαίου μεγέθους και μεγάλους οργανισμούς. Η hellas 
online με την ευκαιρία επέκτασης των δραστηριο-
τήτων της, αναζητά προσωπικό για να καλύψει την 
παρακάτω θέση:

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
Μερική Απασχόληση  

Κωδικός θέσης: RSDA10 -13

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης αυτής ανήκει 
στη Διεύθυνση Πωλήσεων και οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώ-
ληση των υπηρεσιών της hellas online.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος / η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / Internet 
 
Παροχές 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον 
του παρεχόμενου μισθού. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρό-
γραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυν-
ση jobs@hol.gr ή με φαξ στον αριθμό: 2130005230.

Η BEST NET master dealer της WIND προσλαμβάνει 
άμεσα:

Έμπειρους Πωλητές Σταθερής  
& Κινητης  Τηλεφωνίας :  

10:00 - 14:00 και 17:00 -21:00
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή) 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 

•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Εβδομαδιαία - Μηνιαία & Ετήσια Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Σεπολίων, Περιστε-
ρίου, Κολωνού & Πλατείας Αττικής. Διεύθυν-
ση Εταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια, (50 Μέτρα 
από Μετρό Σεπολίων). Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: info@bestnet.com.gr, ή στο fax: 211 
1051787.

Η Public Facilities από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά:

Εκπροσώπους Τηλεπωλήσεων  
(8h – 5h – 4h) 

(πρωινά & απογευματινά τμήματα)
Θέση - Αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας & θεάματος NOVA. 
•Ενημέρωση & προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
μεγάλου κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (προοπτικές 
εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική ικα-
νότητα 
•Φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη 
του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η Εταιρεία προσφέρει:  
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες προσαυ-
ξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία Bonus 
•Σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h–4h πρωινά-απογευματινά 
με δυνατότητα επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervision-Team Leader)  
 
Πλησίον Μετρό & Προαστιακού Δ. Πλακεντίας 
100 μ) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211-98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 
6974888626

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Η QlikView Hellas αναζητά Σύμβουλο Τηλεφωνι-
κών Πωλήσεων για 2 μήνες (part time: ώρες 10.00-
14.00). 
 
Περιγραφή θέσης 
•Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού παρου-
σίασης  σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου 
 
Προφίλ υποψηφίου/ας 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στον κλάδο των τηλε-
φωνικών πωλήσεων (εμπειρία  σε κλάδο πληροφο-
ρικής θα θεωρηθεί προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης & πελατοκεντρική 
προσέγγιση 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου 
και οργάνωσης της εργασίας 
 
Εμείς προσφέρουμε 
•Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών 
•Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό  
σας σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο  της θέσης,  
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
marketing@qlikviewhellas.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

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

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

Ο / η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα / ικανότητες:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κατά προτίμηση 
στον κλάδο της ένδυσης 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργα-
σίας, δέσμευση στους στόχους 
•Καλή γνώση αγγλικών καθώς και των προγραμμά-
των ms office 

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και συνεχή 
εκπαίδευση. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό  
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: vdamianos@gepaworld.com ή με fax  
στο 210 3213008.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο εκδοτικός οίκος ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΕ δραστη-
ριοποιείτε στο χώρο των τουριστικών εκδόσεων και 
ειδών βιβλιοπωλείου από το 1965. Διαθέτει οργανω-
μένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και ζητά: 

Πωλητή Χονδρικής

Για την διατήρηση και την ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου σε Αττική και επαρχία.

Προϋποθέσεις: 
•Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 24-30 ετών με  
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Να έχει πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ 
•Να είναι κάτοικος Αθηνών (στο βιογραφικό είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται η τωρινή διεύθυνση 
κατοικίας & o δήμος) 
•Να έχει την δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία  
(όλα τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία) 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, σοβαρός, 
μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς στόχους και 
επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις χονδρικής θα  
αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν είναι απαραίτητη 
•Γνώσεις χειρισμού Η / Υ 
Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Ι.Χ. καθώς και 
μοτοσυκλέτας 
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο 
e-mail: info@toubis.gr, υπεύθυνος Κος Γεωργίου.

 

Η εταιρία trakara.gr, εγκαινιάζει την πρώτη ιστοσε-
λίδα προώθησης και παρουσίασης επαγγελματιών 
στο χώρο επισκευής συντήρησης και βελτίωσης του 
αυτοκινήτου και αναζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές  
για όλη την Ελλάδα

Περιγραφή εργασίας:  
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Follow up του υπάρχοντος πελατολογίου 
•Δυνατότητα πλήρης ή μερικής απασχόλησης 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βασικές γνώσεις αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στις πωλήσεις 
(ιδανικά στο χώρο του αυτοκινήτου ή door -to-door) 
 
Η εταιρία παρέχει: Υψηλές προμήθειες 
 
Επικοινωνία στα τηλέφωνα: 216 9000909,  
6932 222661 ή στο e-mail: info@trakara.gr

 

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

Συνεργάτες ανάπτυξης δικτύου
 
Με συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, resort, τουριστικά 
γραφεία, κρουαζιερόπλοια για την προώθηση της 
υπηρεσίας ξεναγήσεων που διεξάγει η εταιρία στο 
ιστορικό κέντρο με ηλεκτρικά τρίκυκλα και έδρα την 
Ακρόπολη.

•Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας λάβε-
τε υπ’ όψιν.

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυνση 
hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 
7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre 
αναζητά: 

Sales Executive 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής- ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Η /Υ 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 ετών 
•Αυτοκίνητο απαραίτητο

Παρακαλώ όπως μας στείλετε  
το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία  
στο e-mail: salesmanager@cpathens.com

 
Golf Sales Manager  
(Ref.Code:GSM.14)

Costa Navarino is the new prime destination in 
the Mediterranean, with a strong commitment to 
environmental responsibility, entering its fifth year 
of full operations in 2014. Located in the Greek 
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region of Messinia in the southwest Peloponnese, 
it has one of the most unspoiled and breathtaking 
seaside landscapes with a history of 4,500 years. It 
comprises of two luxury 5 star properties, altogether 
775 guestrooms, suites & villas, a state-of-the art 
House of Events, Anazoe Spa, two 18-hole signature 
golf courses, as well as a wide range of memorable 
activities and unique experiences for adults and 
children. Dunes Course and Bay Course both award 
winning Golf Courses are seeking for a Golf Sales 
Manager. As a Golf Sales Manager you will manage 
and up sell Navarino Dunes and Navarino Bay Golf 
facilities to their full potential, maximizing all revenue 
opportunities and resort revenue, achieving targets 
and building client relationships.
•Bachelor’s degree in Business, Marketing or 
equivalent, or an additional 2 years’ relevant industry 
experience in lieu of a degree 
•Strong knowledge of and/or background  
of the german market, 
•Worked and lived in Germany, 
•Proper communication etiquette (both written  
and spoken) with internal and external guests. 
•Write and converse freely in english, german and 
greek, 
•Knowledge of french or russian will be considered 
a plus., 
•Ability to develop and maintain long-term 
relationships, 
•Solid presentation skills, 
•Strong entrepreneurial acumen and high level  
of commercial and financial awareness. 
 
Costa Navarino offers: 
•Chance to be developed within the most innovative 
operator of lifestyle hospitality brands in the world. 
•Competitive compensation package 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 
•Meals within the premise. 
•Private Medical Plan 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to the 
relevant policies.
CVs to be sent at: Career@costanavarino.com. 
Please note: cv with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken under 
consideration.

 

Vedema Resort and Mystique, members of the 
luxury Collection of Starwood are seeking for:

Sales & Marketing Executive 
(code: SM-001)

Skills and qualifications:  
•Previous experience in sales & marketing 
operations of an International Hotel Chain  
in a similar capacity 
•University / college degree in Hospitality 
•Fluent in reading, writing and spoken english 
•Proficiency in opera or fidelio PMS 
•Competent in microsoft office software (word / excel 
/ powerpoint) 
•Excellent personal presentation and interpersonal 
skills 
•Ability to train and motivate a team 
•Good problem solving ability 
•Pleasant, sociable, outgoing personality, adaptable 
and a can-do approach to any task 
•Age limit 35 years 
•Working in Athens and Santorini (Santorini: May to 
September)

Please send cv with photograph to  
kalia.konstantinidou@vedema.gr.  
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Εταιρία στο χώρο των καλλυντικών κομμωτηρίου η 
οποία αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτε-
ρικού αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
για την περιοχή Αττικής 

Υποψήφιοι με εμπειρία στον χώρο των κομμωτηρίων 
ή καλλυντικών θα προτιμηθούν. Απαραίτητη η απο-
στολή βιογραφικού.

Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος Λυκείου 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις τουλάχιστον 3 ετών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Ικανότητα εργασίας με στόχους παραγωγικότητας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Κάτοχος Ι.Χ. 
 
Δίδονται: Μισθός αναλόγων προσόντων, Βonus, 
εταιρικό κινητό
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παπαδοπούλου 
Παναγιώτα. Email για αποστολή βιογραφικών: 
panmermiga@gmail.com. Προθεσμία υποβολής 
βιογραφικών έως 30-11-13.

Sales & Marketing Executive
Skills and qualifications:  
•University / college degree in Hospitality 
•3 years minimum work experience in 4 stars  
or 5 stars properties in the same position 
•Analytical thinking, self-driven, results-oriented 

revenue professional, clear focus on high quality  
and hotel’s profit. 
•Positive outlook, sociable, adaptable and a can-do 
approach to any task 
•Excellent command of the greek and english 
language 
•Additional languages will be considered as an 
advantage (preferably french, russian or german). 
•Competent in ms office and Hotel related software, 
(opera or fidelio) 
•Excellent personal presentation and interpersonal 
skills 
•Ability to train a team 
•Strong motivational skills and negotiation skills 
•Creative thinker 
•Age limit 35 years

Please forward your cv with photo attachment to 
the following e-mail: ilogiadi@otenet.gr or fax: 2810 
762651. All cv’s will be treated confidentially.

ΙΑΤΡΟΙ
Η Global Medirec έχει μια άμεση θέση εργασίας για: 

Ειδικό Οφθαλμίατρο –  
Consultant Ophthalmologist 

σε κρατικό NHS νοσοκομείο- Scotland

•Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του consultant 
είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προ-
ηγούμενης εμπειρίας). 
•Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν 
on-calls (εφημερίες) 
•Αρχικό συμβόλαιο ενός χρόνου και προοπτική ανα-
νέωσης  εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. 
•Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας στην Οφθαλμολογία 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία 
•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 διευκρι-
νίσεις: Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec, τηλ: 6934 
803930, e-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com 
site:www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

 
Καρδιολόγοι ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ 
της Θεσσαλονίκης. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
salonica@sosiatroi.gr 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:  
2310 867680 και στην ιστοσελίδα μας:  
www.sosiatroi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής σχολής για 
εργασία στη Ζυρίχη.

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

Απαιτήσεις: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ( HF / DN II) 
•Προϋπηρεσία στον τομέα της νοσηλευτικής. 
•Καλή γνώση γερμανικής γλώσσας προαιρετική η 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευέλικτο και ικανό άτομο να μπορεί να μετακινείται 
σε διαφορετικές τοποθεσίες για να συνοδεύει το VIP 
άτομο 
•Θα έχετε μια εξαιρετική θέση εργασίας σε ένα εξαι-
ρετικό περιβάλλον με εξέχουσες προσωπικότητες. 
ελκυστικές απολαβές σε ελβετικά φράγκα

Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass στην 
γερμανική γλώσσα στο e-mail: info@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810333450, 6973348931, 
υπεύθυνος επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη από Δευτέ-
ρα - Παρασκευη 0900-1400.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το κέντρο ξένων γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ που 
έχει πρώτη και κύρια μέριμνα την πρόοδο των παι-
διών εδώ και 15 χρόνια, στα πλαίσια ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να 
προσλάβει:

Καθηγητές - Καθηγήτριες Σκηνοθεσίας 
για μαθήματα θεατρικής αγωγής 

κωδικός θέσης: ΖΑS

Θέση:  
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμένη 
στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία 
•Παράδοση διδακτέας ύλης 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών  
υπηρεσιών στους σπουδαστές 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση  
των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
και εκδηλώσεις του ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•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 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 
•5 ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Κατά προτίμηση κάτοικος κέντρου Πειραιά,  
Πειραϊκής, Πασαλιμάνι, Καστέλας ή Φαλήρου 
 
Το κέντρο προσφέρει:  
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
 
Οι υποψήφιοι να αναγράφουν πάντα  
τον κωδικό θέσης. Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: irzachariou@gmail.com

ΝΟΜΙΚΗ
Το δικηγορικό γραφείο του Ανδρέα Δ. Παπαπετρό-
πουλου αναζητά συνεργασία με νέα Δικηγόρο με 
μεταπτυχιακά στο δημόσιο δίκαιο και ιδιαίτερα στο 
πολεοδομικό, περιβαλλοντικό και φορολογικό δίκαιο.

Επικοινωνήστε αφού πληροφορηθείτε σχετικά με το 
γραφείο μας στο www.adpapapetropoulos.gr, στα 
τηλέφωνα: 210 6469350 και 6977 417056 και στο e-
mail: info@adpapapetropoulos.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Μικροβιολόγων – 
Medisyn, ζητά: 

Βιολόγο  
για το κεντρικό εργαστήριο Αθηνών

•Σχετική προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί 
•Γνώσεις Η / Υ και αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο 
e-mail:administration@medisyn.eu

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται 

Bοηθός Λογιστή

Πτυχιούχος ΤΕΙ, με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Απαραίτητη η γνώση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος, Κ.Φ.Α.Σ., ΦΠΑ, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νο-
μοθεσίας καθώς και η χρήση  E.R.P., microsoft office 
(excel, word κτλ).

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί. 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικοί Πωλήσεων

Κορυφαία εταιρία κατασκευής και εξοπλισμού κολυμ-
βητικών δεξαμενών στη Θεσσαλονικη, με τον διακρι-
τικό τίτλο masterpool, ζητά υποψήφιο για να αναλάβει 
μηχανικός πωλήσεων της επιχείρησης, με κύριο αντι-
κείμενο τις πωλήσεις, την κοστολόγηση, τη σύνταξη 
προσφορών, παραγγελίες και μελέτη Η/Μ εγκατα-
στάσεων. O κατάλληλος υποψήφιος πρέπει  να είναι 
απόφοιτος  ΑΕΙ / TEI , να έχει εμπειρία στον τομέα 
κατασκευών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσε-
ων, να έχει έφεση στην πώληση και την επαφή με 
τους πελάτες και δυνατότητα για ταξίδια.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στον τομέα πωλήσεων 
•Σχετική εμπειρία 3-5 ετών, σε περιβάλλον  
κατασκευών. 
•Γνώση αυτοματισμών Η / Μ εγκαταστάσεων. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλίας και ευθύνης. 
•Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 
κατά προτίμηση αγγλικής  και ακολούθως γαλλικής 
ή ρώσικης. 
•Καλή γνώση H / Y (internet, AutoCAD, ms office, 
κλπ.) 
•Άδεια οδήγησης 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διάθεση για ομαδική  
εργασία   
 
Παρέχονται: 
•Σταθερό και εγγυημένο εισόδημα με ποσοστά  
επί των πωλήσεων 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Εργαλεία πώλησης – κινητό 
•Αμοιβή Η / Μ μελετών 
•Έξοδα ταξιδιών 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounts@masterpool.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Εγκαταστάτης Η/Μ εξοπλισμού πισίνας

Κορυφαία εταιρία κατασκευής και εξοπλισμού κολυμ-
βητικών δεξαμενών στη Θεσσαλονίκη, με τον διακρι-
τικό τίτλο master pool, ζητά υποψήφιο για τη θέση του 
εγκαταστάτη στο τμήμα κατασκευών και συντήρησης 
(service) της επιχείρησης. O κατάλληλος υποψήφιος 
πρέπει να είναι απόφοιτος τεχνικής σχολικής, να έχει 
εμπειρία στον τομέα Ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων,(υδραυλικά και ηλεκτρολογικά), στους αυτο-
ματισμούς και τη νέα τεχνολογία, και να είναι ιδιαίτερα 
ευγενικός και  επικοινωνιακός στην επαφή με τους 
πελάτες.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αυτοματισμών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
συστημάτων. 
•Σχετική εμπειρία 3-5 ετών, σε κατασκευή ή εγκατά-
σταση και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού πισίνας. 
•Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,  
κατά προτίμηση αγγλικής. 
•Άδεια οδήγησης 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διάθεση για ομαδική  
εργασία   
•Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας  
ή ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
 
Παρέχονται: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον 
•Ιεραρχία και οργάνωση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounts@masterpool.gr

 

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την ομάδα πα-
ροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τους 
πελάτες της.

Τεχνικός Η / Υ 
κωδικός θέσης: ΤΗΥ 0913

Αντικείμενο εργασίας: Εγκατάσταση, αναβάθμιση 
και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού: PC, 
laptop, servers, printers, fax, scanners, barcode print-
ers, switdhes, adsl, Hub, καλωδίωση δικτύου.

Προσόντα: 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ, εκτυπωτών, 
εξαρτημάτων αναβάθμισης, δικτύων, εγκαταστάσεις 
λογισμικών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 χρόνια σε ανάλογη 
θέση. 
•Πτυχίο σχολής ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή  
αυτοκινήτου. 
•Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγ-
χρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασί-
ας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

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

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολογίας ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε τμήμα  
συντήρησης ή νέων έργων, τουλάχιστον 5 ετών 
•Καλή γνώση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών,  
κλιματισμού, συντήρησης πισίνας κλπ. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα διοίκησης  
ομάδας τεχνικών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης 
•Προγραμματισμός, οργάνωση, τάξη, καθορισμός 
προτεραιοτήτων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αυτοματισμών 
•Γνώση λειτουργίας ξενοδοχείων 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: oplr@lindoshotels.com ή με φαξ στο 22440 
32007. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2244032000 κ. 
Κωνσταντινίδης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Εταιρία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Αθήνα, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Μηχανολόγο Μηχα-
νικό ή Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό με εξειδίκευ-
ση στα υλικά, για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό 
πρόγραμμα με σκοπό τον σχεδιασμό εξειδικευμένων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για εφαρμογές σε 
ιατρικά βοηθήματα.

Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις 
•Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος  
σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία 
στο σχετικό ερευνητικό αντικείμενο 
•Άριστη γνώση Η / Υ και αγγλικών 
•Υψηλή ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού,  
συνέπεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα  
λήψης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση 
•Ιδιότητα ανέργου: δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ  
ή εναλλακτικά απουσία επαγγελματικής  
δραστηριότητας επι 6μήνου

Άμεση αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@2sonline.gr με κωδικός θέσης: ΜΜΧΜ2013  
ή στο fax 210 2385211 τηλέφωνο επικοινωνίας:  
210 2322012-13.

Το ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. ‘Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’ - ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Η Innora Προηγμένα Τεχνολογικά Συστήματα 
Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Έμπειρο Χημικό Μηχανικό

Με τη συμμετοχή σας στην Innora μπορείτε να πραγ-
ματοποιήσετε σπουδαίες ιδέες για λογαριασμό μερι-
κών, από τις πιο δυναμικές εταιρείες του κόσμου. Με 
το παγκόσμιο δίκτυο και την βαθιά τεχνογνωσία μας, 
συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να εξελίξου-
με τις ιδέες τους και να αναπτύξουμε για λογαριασμό 
τους καινούργια/καινοτόμα προϊόντα. Επιλέξτε μία 
καριέρα στην Innora και απολαύστε απαιτητική αλλά 
ενδιαφέρουσα εργασία σε ένα καινοτόμο και ευχάρι-
στο περιβάλλον.

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στα πλαίσια της ερ-
γασίας σας στην Innora θα κληθείτε να ηγηθείτε και 
να συνεργαστείτε με ομάδες ανθρώπων, διαφόρων 
ειδικοτήτων για την κατασκευή μίας ολοκληρωμένη 
διάταξη πυρόλυσης ελαστικών. Πιο συγκεκριμένα θα 
ασχοληθείτε με το σχεδιασμό και υλοποίηση:

•Σχεδιασμό και υλοποίηση μονάδας ανάκτησης 
υδρόθειου (recovery unit) 
•Σχεδιασμό και υλοποίηση claus process σε μικρή 
κλίμακα 
•Ενσωμάτωση των παραπάνω για την κατασκευή 
της τελικής διάταξης

Αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση και δημιουργική 
επίλυση δύσκολων τεχνικών προβλημάτων και τη 
σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων συστημάτων, 
ώστε το παραγόμενο προϊόν να ταιριάξει με τις αυ-
στηρές προδιαγραφές των πελατών μας.

Απαιτήσεις προσωπικών και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων 
•Ευρεία γνώση στη σχεδίαση και υλοποίηση χημικών 
διεργασιών σε βιομηχανικό επίπεδο 
•Ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις διαδικασίες  
αποθείωσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Επιθυμητό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών  
σε συναφές αντικείμενο 
•Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε συναφές  
αντικείμενο 
•Ηγετικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης  
ανθρώπων και συνεργατών 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
τα βιογραφικά σημειώματά τους στο e-mail:  
jobs@innora.gr

 
Ζητείται 

Μηχανολόγος Μηχανικός
Με εμπειρία στον σχεδιασμό (detail engineering) μη-
χανολογικών εγκαταστάσεων σε βιολογικούς καθαρι-
σμούς, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας νερού 
και γενικά σε σχεδιασμό βιομηχανικών εγκαταστάσε-
ων.

Βιογραφικά στο e-mail: asarbani@mesogeos.gr

ENOIA has an opening for a: 

Mechanical Engineer

With knowledge of rotating equipment (pumps, 
compressors, turbines).

Minimum 5 years experience, university degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.

Please send your cv to mail@enoia.eu for the 
attention of Human Resources Head.

 

ENOIA has an opening for a: 

Mechanical Engineer

With knowledge of static equipment (vessels, tanks, 
exchangers).

Minimum 5 years experience, university degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.

Please send your cv to mail@enoia.eu for the 
attention of Human Resources Head.

 

ENOIA has an opening for a: 

Mechanical Engineer

With knowledge of piping/pipelines stress analysis, 
with the use of Caesar II Software.

Minimum 5 years experience, university degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.

Please send your cv to mail@enoia.eu for the 
attention of Human Resources Head.

Η Forthnet, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικών 
τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος μεγαλύτερος 
πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, 
ζητά να προσλάβει: 

Μηχανικό Δικτύων Εταιρικών Πελατών 
Κωδικός Θέσης: CCSE10-13

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη υλοποίησης 
και υποστήριξης telecom υπηρεσιών εταιρικών πε-
λατών με μισθωμένα κυκλώματα, όπως Fiber Optic 
Forthnet, Shdsl, Microwaves και κυκλώματα τρίτων 
Παρόχων, με βασικό στόχο την ικανοποίηση του πε-
λάτη και την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης.

Κύριες αρμοδιότητές της θέσης: 
•Διαχείριση βλαβών εταιρικών πελατών ως βασικό 
contact person του πελάτη από την αρχή της βλάβης 
μέχρι την επίλυσή της 
•Συντονισμός επιμέρους εσωτερικών τμημάτων στην 
υλοποίηση υπηρεσιών και διαχείριση βλαβών 
•Η εφαρμογή προσωρινών λύσεων στην αποκατά-
σταση βλαβών όταν απαιτείται 
•Συντήρηση, λειτουργία και βελτιστοποίηση του IP 
Access Δικτύου 
•Υποστήριξη του Sizefxis στη Νησίδα 3, σε data, 
τηλεφωνία, data center services και τα τηλεφωνικά 
κέντρα των φορέων 
•Παρακολούθηση συμβάσεων πελατών 
•Συμμετοχή σε έργα λειτουργίας και βελτιστοποίησης 
του δικτύου 
•Συμμετοχή σε πιστοποιήσεις της εταιρίας 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών και τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
δεύτερου επιπέδου τεχνικής υποστήριξης και  
τεχνικής διαχείρισης και υλοποίησης μεγάλων έργων 
•Πτυχίο στους τομείς Ηλεκτρονικής ή /  
και Τηλεπικοινωνιών 
•Πιστοποιήσεις Cisco και σε τηλεφωνικά κέντρα 
•Χρήση Routers, ATM Switches, ME Switches,  
Firewalls 
•Άριστη χρήση Η / Υ και ms office 
•Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και  
διαχείρισης δικτύου NMS, CRM 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Αναλυτική και κριτική σκέψη 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης  
αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης 
χρόνου και όγκου εργασίας 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης 
νέων τεχνολογιών 

•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν  
το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
jobs@forthnet.gr

Η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ για να καλύψει 
τις συνεχώς αυξανόμενες δραστηριότητές της στο 
χώρο των αυτοματισμών και της ρομποτικής, ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς  
για το τμήμα Σχεδίασης Γραμμών Παραγωγής  

(Κωδ. ZME10/13) 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D 
(Unigraphics) 
•Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
 
Προσφέρονται: 
•Συναρπαστικό αντικείμενο εργασίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας 
•Διαρκής ενημέρωση στις τεχνολογικές εξελίξεις του 
χώρου 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@zenon.gr

Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων αναζητά:

Τεχνικό Διευθυντή 
(κωδικός θέσης ΕΙΤ 13) με έδρα την Αθήνα.

Γενικά: Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση 
και έχει ως βασικό έργο την υποστήριξη και ανάπτυ-
ξη των εργασιών γενικών ασφαλίσεων (εκτός ζωής) 
αξιοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό πωλήσεων και 
πελατολόγιο και παράλληλα την προσέλκυση νέων 
συνεργατών και πελατών.

Βασικοί τομείς ευθύνης: 
•Πλήρης υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος 
•Έρευνα αγοράς και τοποθέτηση κινδύνων 
•Υποστήριξη και προσέλκυση Συνεργατών 
•Διαχείριση Αποζημιώσεων 
•Καταχωρήσεις Συμβολαίων νέων και ανανεώσεων 
•Σχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης συνεργατών 
•Έρευνα αγοράς, σχεδιασμός νέων προϊόντων 
•Υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών για την αύξη-
ση του ποσοστού διατήρησης του χαρτοφυλακίου 
•Επισκέψεις στα Δίκτυα Πωλήσεων 
•Περιοδική αναφορά υλοποίησης στόχων (reporting) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εκπαίδευση: Πτυχίο Κολεγίου ή Ανώτερης ή Ανώ-
τατης σχολής με κατεύθυνση marketing, οικονομικά, 
business administration 
•Προϋπηρεσία: 10 – 15 έτη με τα 5 τελευταία σε αντί-
στοιχες θέσεις ευθύνης 
•Ξένες γλώσσες:  Αγγλικά 
•Άλλα: Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών ( office) και ιδιαίτερα με τα νέα ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά μέσα  διανομής. Επιθυμητή η γνώση 
του συστήματος IBS.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας Κωδικό Θέσης, 
στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χειριστής Εμφιαλωτικών Μηχανών  

& Μηχανών Συσκευασίας 

Η ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια ελληνική εταιρία η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας τροφί-
μων. Αντικείμενό της είναι η παραγωγή πουρέ από 
φρούτα, όπως ροδάκινα, μήλα, αχλάδια καθώς και η 
εμφιάλωση χυμών σε συσκευασίες PET και TetraPak. 
Η εταιρία ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. επιθυμεί να προσλάβει 
έμπειρο χειριστή εμφιαλωτικών και πακεταριστικών 
μηχανών για συσκευασίες PET και TetraPak, για τις 
αντίστοιχες γραμμές παραγωγής που βρίσκονται στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσ-
σαλονίκης.

Ο χειριστής αναφέρεται στον προϊστάμενο  
του τμήματος εμφιάλωσης και τα καθήκοντά του 
είναι: 
•Η έγκαιρη προετοιμασία των γραμμών εμφιάλωσης 
και συσκευασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα  
παραγωγής και το παραγόμενο προϊόν. 
•Η ρύθμιση και ο χειρισμός των γραμμών  
εμφιάλωσης και συσκευασίας για ομαλή λειτουργία 
εντός προκαθορισμένων αποδόσεων. 
•Ο καθαρισμός των γραμμών εμφιάλωσης και  
συσκευασίας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει  
τα ακόλουθα προσόντα:
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, σε βιομηχανία τροφίμων. 
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής  
των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης. 
•Ηλικία από 25 έως 35 ετών. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Πτυχίο Μηχανικού Συντηρητή τάξης Α, Β ή Γ. 
•Τεχνική κατάρτιση που να αποδεικνύεται με πτυχίο 
τεχνικής σχολής Μηχανολογικής ή Ηλεκτρολογικής 
κατεύθυνσης. 
•Γνώσεις βιομηχανικών αυτοματισμών. 
•Εμπειρία σε συντήρηση μηχανών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο e-mail: 
N.James@vitom.gr

LOGISTICS
Customer Care Agent

Όνομα πελάτη: Μεγάλη Εταιρία στον κλάδο 
Logistics 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος Βιομηχανική Ζώνη  
Αμοιβή / Παροχές: 1.600€ 
Κλάδος: Distribution / Logistics / Transport 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6873 
Τύπος θέσης: Μόνιμη 
 
Περιγραφή εργασίας 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Έλεγχος αποθεμάτων 
•Διεκπεραίωση παραγγελιών 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Διαχείριση πελατών, άμεση συνεργασία με το τμήμα 
αποθήκης για την εκτέλεση παραγγελιών 
•Έκδοση παραστατικών 
•Reporting 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Mantis ή Entersoft 
•3-5 έτη σε διαχείριση αποθήκης κλάδου Logistics  
ή σε επιχείρηση κλάδου Ένδυσης

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας για να  
στείλετε τα βιογραφικά σας μέσω του site:  
www.manpowergroup.gr, δημιουργήστε το δικό σας 
λογαριασμό MyManpower, ενημερωθείτε  
για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση 
για όλες όσες σας ενδιαφέρουν. 

ΟΔΗΓΟΙ
Θέση οδηγού εταιρικών οχημάτων 

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία με αντι-
κείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς 
κατ΄οίκον 24 ώρες το 24ωρο. Λόγω ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, η εταιρεία αναζητά οδηγούς για 
τα εταιρικά οχήματά της.

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χρήσης Η / Υ & tablets 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ευχέρεια λόγου

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρα-
καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρεία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΣΤΙΑΣΗ
PanAsian Cousine Chef 

Elouda 
(ref: CA13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ιδιότητα PanAsian Chef 
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη, σε αντίστοιχη θέση,  
σε εστιατόριο Ασιάτικης κουζίνας  
(Chinese, Japanese, Indian, Thai) 
•Γνώση A La Carte ασιατικής κουζίνας  
(SUSHI MAKI, NIGIRI) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Η γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων 

•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

 
H Brunchy, το νέο concept All Day ιταλικής γρήγορης 
εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστημα 
της στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, άτομα για προ-
ετοιμασία και service Ιταλικών προϊόντων (Καφέ, 
σάντουιτς, πίτσα, ζυμαρικά) σύμφωνα με τα πρότυπα 
της εταιρίας.

Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Δεν απαιτείται προϋ-
πηρεσία. Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέ-
λιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο sstavrakakis@xenodoxos.com,  
web: www.brunchy.gr

Η εταιρία Samaina Hotels στη Σάμο επιθυμεί να 
εντάξει στο δυναμικό του ξενοδοχείου της, Samaina 
Inn Hotel, 4* για την περίοδο 2014:

Chef& Μάγειρα Α’ ή Β’

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση κουζίνας ξενοδοχείων All Inclusive 
•Δίπλωμα σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση για τουλάχιστο  
3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας

Για αποστολή βιογραφικού, στείλτε μας fax στο 22730 
34471 ή με e-mail στο info@samainahotels.gr, φωτο-
γραφία και συστάσεις απαραίτητες.

 

Η εταιρία Samaina Hotels στη Σάμο επιθυμεί να 
εντάξει στο δυναμικό του ξενοδοχείου της, Samaina 
Inn Hotel, 4* για την περίοδο 2014, άτομο για:

Service σε Εστιατόριο & Bar

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση service ξενοδοχείων 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία  
για τουλάχιστο 2 χρόνια 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό  
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δίπλωμα σχολής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας

Για αποστολή βιογραφικού, στείλτε μας fax στο 22730 
34471 ή με e-mail στο info@samainahotels.gr. Φωτο-
γραφία και συστάσεις απαραίτητες.

Bartenders/Mixologists - Ios
Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών. Η θέση 
των Bartenders / Mixoligists θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την ολοκληρωμέ-
νη συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προσφορά 
τους στο έργο της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη  
•Άριστη γνώση H / Y όσον αφορά windows, excel 
•Επικοινωνιακός - η και συνεργάσιμος - η 
•Εμφανίσιμος - η και ευγενικός - η 
•Συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των micros 
 
Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση και σε ξενοδοχεία 5* 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Hμιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
personnel@liostasi.gr, fax:22860 92680, συστάσεις 
απαραίτητες.

 

Für die saison 2014 suchen wir: 

Gourmet Koch
Anforderungen: 

•Abgeschlossene Ausbildung 
•Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Hotel 
Restaurant Gourmet Koch 
•Englisch Kenntnisse 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres Arbeitsklima

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

 

Το ξενοδοχείο “Royal Paradise beach resort  
& spa” 5* στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Bartenders / Barmaids - Barristas
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Bartenders ή Τουριστικών  
Επαγγελμάτων 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  4* / 5* ξενοδοχείου 
•Γνώση P.O.S. 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας 
(επιπλέον γλώσσες θα εκτιμηθούν αναλόγως) 
 
Παροχές: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή 
•Πλήρης εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 
52707. Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με 
απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία 
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση. Απά-
ντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά που θα προ-
κριθούν για συνέντευξη.

 
Το ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4*  
στην Σαντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της 
για την περίοδο 2014:

F & B Cost Controller 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σημαντική εμπειρία σε πολυτελή ξενοδοχεία 
•Διοικητικά & οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (προφορικά  
& γραπτά) - επιπλέον γλώσσες επιθυμητές 
•Άριστη γνώση Η / Υ

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com, τηλέφωνο: 
6940 911911. Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

 

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξε-
νοδοχεία στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προ-
σλάβει για την σεζόν 2014:

1 Άτομο για την θέση του Sous Chef

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη 
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 έως 45 ετών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω  
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα  
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία:  
Τηλ.: 23740 20820, Φαξ: 23740 20544,  
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Η εταιρεία “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ”, πρωτοπόρος 
στον κλάδο της, διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δί-
κτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιο-
χή της Αθήνας. Στα πλαίσια ανάπτυξής της επιθυμεί 
να προσλάβει:

Διευθυντής Καταστήματος 
 Μαζικής Εστίασης 

 (Κωδ. S/YK)
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης 
σε θέση ευθύνης 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Σπουδές επιθυμητές, όχι απαραίτητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-

λουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν  
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 

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

Ρωσόφωνο Προσωπικό Υποδοχής 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αρίστη γνώση ρωσικών, 
•Καλή γνώση αγγλικής, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε ξενοδοχεία

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
oplr@lindoshotels.com, fax: 22440 32007, τηλέφω-
νο: 22440 32001.

 

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

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

 

Für de saison 2014 suchen wir: 

Kinderbetreuer/-innen

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

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

 

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

Revenue Manager  
(Code : RM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής Λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση Η / Υ. Άριστη γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων. Γνώση του Sysco epitome system 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντί-
στοιχο κωδικό, υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 
210 9955586 ή με e-mail στο careers@portocarras.com

 
 Receptionist 
(Code: RC13)

Requirements: 
•Work experience in the hospitality industry  
(hotels 5*). 

•English language qualifications and at least  
one more 
•Excelent Communication skills 
•Up to 39 years of age 
•IT Literacy (hospitality industry) 
 
Additional (not needed) requirements:  
Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered. 
•6 month or 12 month employment 
•Excelent business environment 
 
Please send your cv with a recent photo  
to chris@danairesort.com

 

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4*  
στην Σαντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της 
για την περίοδο 2014:

Βοηθό Διευθυντή Ξενοδοχείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η / Υ 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com,  
τηλ: 6940 911911. Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο “Royal Paradise beach & spa” 5* 
στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Spa Therapists

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

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 
52707.Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με από-
λυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν 
θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση. Απάντηση 
θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά που θα προκριθούν 
για συνέντευξη.

 

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & “Re-
naissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα Χαλ-
κιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να 
προσλάβει:

Spa Therapist / Masseuse

Προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη 
γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα) 
•Ευπαρουσίαστη & άριστη διαχείριση  
διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages  
(μυοχαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai 
massage/ shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Η ικανότητα διδασκαλίας Yoga & Pilates  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα προώθησης/πωλησης προϊόντων  
περιποίησης, ομορφιάς 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

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 απόλυ-
τη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε 
ατόμου.



www.voluntaryaction.gr


