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32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

267 θέσεις εργασίας  
για Στελέχη Πωλήσεων σελ. 16-17, 28

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές 

σελ. 6
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανοργάνωση, 
Προγραμματιστές

σελ. 8
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,
Εμποροϋπάλληλοι,  
Ιατροί, Νοσηλευτές  

σελ. 10
Τεχνικοί, Μηχανικοί,  
Logistics 

σελ. 12-13
Aποθηκάριοι, Οδηγοί, 
Εστίαση

σελ. 14
Τουρισμός

σελ. 18
Αισθητικοί, Μόδα

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30 
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

25.000 Αντίτυπα

θέσεις εργασίας
2.253



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κοινωνικός περίγυρος και 
επαγγελματική αποκατάσταση

Εσύ ξέρεις ποιες είναι οι πραγματικές 
εκπαιδευτικές σου ανάγκες; ✔  Φροντίστε το βιογραφικό σας  

να είναι πάντα ενημερωμένο  
με τα πιο πρόσφατα επιτεύγματά 
σας, μην αφήνετε χρονολογικά 
“κενά”, αποφύγετε τις υπερβολές 
ή τις ασάφειες, προσέξτε τυχόν 
ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

➤  Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ  
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
σας προσκαλεί στο σεμινάριο  
με θέμα Πολιτισμός – Διαχείριση 
Συλλογών, που θα διεξαχθεί 
δωρεάν στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο από  
τις 02/05/2014 - 06/06/2014.

✔  Αποδεικνύοντας στην αίτηση  
Voucher τη γνώση Αγγλικών: 
Συμπληρώστε για άριστη γνώση (Γ2/
C2), εφόσον έχετε πτυχίο επιπέδου 
αντίστοιχο με το Proficiency, για πολύ 
καλή γνώση (Γ1/C1), εφόσον έχετε 
πτυχίο αντίστοιχο με το advanced, για 
Καλή γνώση (Β2), εφόσον έχετε πτυχίο 
επιπέδου αντίστοιχο με το FCE.

✔  Αίτηση Voucher: Συμπληρώνοντας 
το εισόδημα σας ως προστατευόμενο 
μέλος οικογένειας, στην περίπτωση 
που αποδεδειγμένα δεν υποχρεούστε 
να υποβάλλετε φορολογική 
δήλωση και δεν έχετε προσωπικά 
εισοδήματα, δηλώστε μηδενικό 
εισόδημα. Στην περίπτωση που  
έχετε υποβάλλει Ε9, αλλά δεν  
έχετε προσωπικά εισοδήματα,  
τότε δηλώστε το τεκμαρτό εισόδημα.

➤  Οι σχολές Ψυχολογίας και 
Εκπαίδευσης του Mediterranean 
College και το Mediterranean  
Professional Studies (Κέντρο  
Δια Βίου Μάθησης 2), διοργανώ-
νουν ανοιχτή διάλεξη με θέμα: 
«Η σημασία της προσωπικής 
θεραπείας για τους μελλοντικούς 
επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας», 
την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, ώρα 
18:00 -20:00. Η είσοδος είναι 
δωρεάν. Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, 
Αθήνα , 210 88 99 600,  
www.medcollege.edu.gr,  
info@medcollege.edu.gr.

✔  Το βιογραφικό σας πρέπει να είναι 
ευανάγνωστο και καθαρό, γι’ αυτό 
χρησιμοποιείστε καλή ποιότητα 
χαρτιού, μεγέθους Α4. Επίσης να 
είναι οργανωμένο σε παραγράφους 
ανά κατηγορία πληροφοριών.

 
✔  Στο Linkedin παραμένετε 

δραστήριοι. Αναρτάτε συχνά 
ενημερωτικό υλικό, άρθρα και νέα 
για τον κλάδο που εργάζεστε.

✔  Πριν τη συνέντευξη, καλό είναι να 
ενημερωθείτε καλά για την εταιρία 
στην οποία σας έχουν καλέσει.  
Η έρευνα μέσω του διαδικτύου είναι 
πλέον μια πολύ εύκολη διαδικασία. 
Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν  
τις δικές τους ιστοσελίδες, όπου 
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες  
για τις δραστηριότητές τους κ.ά.

Σας ενδιαφέρουν!

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κοινωνικό μας περίγυρο για μια θέση 
εργασίας;

Κάθε άνθρωπος έχει αναπτύξει ένα κοινωνικό περίγυρο σύμφωνα με τα δικά του 
σταθμά. Αυτός ο περίγυρος περιλαμβάνει φίλους, οικογένεια, παρέες, παλιούς 
συναδέλφους και γνωστούς, όπου συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα. Διαφέρει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο γιατί οι επιλογές είναι διαφορετικές. 
Πώς γίνεται όμως η σύνδεση με το κομμάτι επαγγελματικής αποκατάστασης; 
Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κύκλο μας ότι 
ψάχνουμε για δουλειά και ότι ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για μια νέα θέση 
εργασίας. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να γνωρίζει ο κοινωνικός μας 
περίγυρος τι ακριβώς ψάχνουμε και σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι τέτοιο 
να ενημερώσουν, το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 
Για παράδειγμα, εάν ένας φίλος μας ή γνωστός μας εργάζεται σε μια εταιρεία 
και δημιουργηθεί ανάγκη για προσωπικό, κατευθείαν να πάει το μυαλό του στο 
φίλο του που ψάχνει δουλειά. Άμα το σκεφτείτε, υπάρχουν πολλά καθημερινά 
παραδείγματα που γίνεται αυτό. Άλλο ένα παράδειγμα είναι ότι μπορεί κάποιος 
από τον κύκλο μας να κάνει μια απλή βόλτα και να δει σε ένα μαγαζί ότι ζητάνε 
προσωπικό, κι αμέσως μας ενημερώνει. Άρα είναι σημαντικό κι αυτό το κομμάτι 
να το αξιοποιήσουμε και να το «εκμεταλλευτούμε». 
Παρόλο που τα social media και το Διαδίκτυο παίζουν καθοριστικό ρόλο πλέον 
στην εύρεση εργασίας, μην ξεχνάμε, όμως, ότι υπάρχει κι ο παραδοσιακός τρόπος 
κι ας έχουν εξελιχθεί τα δεδομένα. Το καλύτερο είναι να γίνεται ένας συνδυασμός 
όλων, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες, για να επιτύχουμε το σκοπό. Οπότε 
απόρροια όλων αυτών είναι ότι υπάρχουν ευκαιρίες που μπορεί να προέρθουν 
από το κοινωνικό μας περίγυρο μέχρι και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

*Ελισάβετ Καλαρούτη, Executive Marketing, Skywalker.gr

Όλοι γνωρίζουμε τους ανθρώπους των σεμιναρίων. Είναι εκείνοι οι οποίοι 
παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια, εκπαιδεύονται επί παντός επιστητού 
προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να καλύψουν υποτιθέμενα εκπαιδευτικά κενά. 
Σε κάθε περίπτωση η γενική επιμόρφωση είναι χρήσιμη. 
Τι γίνεται όμως όταν χρειάζομαι εκπαίδευση στοχευμένη στα επαγγελματικά 
μου σχέδια; Στοχευμένη στην επαγγελματική μου ανάπτυξη; Στοχευμένη στην 
επαγγελματική μου αποκατάσταση;
Λίγοι γνωρίζουν τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικών αναγκών αλλά όλο και περισσότεροι 
τις επιλέγουν προκειμένου να επιλέξουν με συνέπεια τα προγράμματα εκπαίδευσης 
που θα ακολουθήσουν (σεμινάρια, εργαστήρια, σπουδές κτλπ) σε όποια ηλικία και 
αν βρίσκονται. Οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών αναγκών αποτελούν καινοτόμα τεστ 
που στηρίζονται τόσο σε μαθηματικά μοντέλα όσο και σε ψυχομετρικά εργαλεία.
Τα συγκεκριμένα τεστ δεν είναι τεστ γνώσεων. Ποιούς αφορά; Τα συγκεκριμένα 
τεστ αφορούν:
1. νέους φοιτητές ή αποφοίτους
2. εργαζόμενους
3. ανέργους
δηλαδή κάθε κατηγορία ενεργού εργατικού δυναμικού.
Γιατί να κάνω αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών; Γιατί μέσα από τις αξιολογήσεις 
εκπαιδευτικών αναγκών:
1. Εντοπίζω ελλείψεις που αποτελούν κρίσιμα σημεία εκπαίδευσης και ανάπτυξής μου
2. Εστιάζω σε εκπαιδευτικές ελλείψεις που αποτρέπουν την επαγγελματική μου 
ανάπτυξη
3. Εστιάζω σε εκπαίδευση με βάση τις δυνατότητές μου
4. Εντοπίζω τις ελλείψεις σε ικανότητες και τις δεξιότητες που μου χρειάζονται 
στην επαγγελματική μου ανάπτυξη
5. Αξιολογώ τη συμβατότητά μου με τη θέση εργασίας που με ενδιαφέρει.
Πες μου κι’ άλλα…
1. Δεν σπαταλώ χρήματα σε εκπαιδεύσεις που δεν είναι για μένα
2. Δεν αποσπώ την προσοχή μου από το στόχο μου
3. Διαχειρίζομαι καλύτερα το χρόνο μου, ο οποίος είναι πολύτιμός και περιορισμένος 
και τον χρησιμοποιώ με βάση της ανάγκες μου και τις ελλείψεις που πραγματικά 
υπάρχουν.
4. Παρατηρώ άμεσα βελτίωση στο εαυτό μου και αυξάνω τις προσδοκίες μου 
για το μέλλον.
Μην ξεχνάμε:
“Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας”.

William Butler Yeats, 1865-1939, Ιρλανδός ποιητής, Νόμπελ 1923

*Εύη Μαρκάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη, My Future Career

Το ευρωπαϊκό βιογραφικό και τα βασικά 
σημεία που πρέπει να γνωρίζετε!
Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτό το όραμα, η 
Ε.Ε. υιοθετεί και προωθεί διάφορα εργαλεία. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι το 
ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα..
Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; Πρόκειται για μια έτοιμη φόρμα, που μας 
καθοδηγεί για το τι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσουμε και με ποια σειρά. 
Η δομή είναι αυστηρά προκαθορισμένη και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από 
αυτήν ή να παρεμβαίνουμε και να την τροποποιούμε. Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι 
για τη γνώση ξένων γλωσσών δεν καταγράφουμε απλά τα πιστοποιητικά μας, 
αλλά αυτοαξιολογούμαστε σύμφωνα με το σύστημα της Ε.Ε. (δίνονται οδηγίες 
και είναι πολύ απλό).
Πότε το χρησιμοποιούμε; Όταν το ζητάει η αγγελία εργασίας. Επίσης, όταν 
υποβάλλουμε το βιογραφικό μας για θέση εργασίας σε χώρα-μέλος της Ε.Ε. και 
δεν έχουμε ενημερωθεί για την αποδεκτή μορφή βιογραφικού στη χώρα που μας 
ενδιαφέρει. Άλλωστε, ο σκοπός προώθησης του ευρωπαϊκού βιογραφικού από 
την Ε.Ε. είναι να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 
σε όποια ευρωπαϊκή χώρα και αν δραστηριοποιούνται. Πρέπει, ωστόσο, να 
σημειωθεί ότι επειδή η κάθε κοινωνία αποδέχεται εντελώς διαφορετικής μορφής 
βιογραφικά, καλό είναι να γνωρίζουμε τι ισχύει στη χώρα-στόχο μας. Ακόμη, όταν 
συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας, που διεκδικούν ευρωπαϊκά προγράμματα, 
τότε ζητείται το ευρωπαϊκό βιογραφικό κάθε μέλους. Επίσης, αν ξεκινούμε τώρα 
την επαγγελματική μας πορεία και δεν έχουμε εμπειρία στη σύνταξη βιογραφικού, 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό βιογραφικό, για να παρουσιάσουμε 
ένα σωστό επαγγελματικό έγγραφο.
Πότε ΔΕΝ το χρησιμοποιούμε; Όταν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις. Όταν δεν ζητείται το ευρωπαϊκό βιογραφικό και όταν έχουμε μάθει 
να συντάσσουμε το δικό μας βιογραφικό, στέλνουμε το προσωπικό μας και όχι 
την τυποποιημένη φόρμα του ευρωπαϊκού. Ο λόγος είναι απλός: το βιογραφικό 
σημείωμα πρέπει να εκφράζει την προσωπικότητά μας. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό 
είναι απρόσωπο και τυποποιημένο και δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε, εκτός 
αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
Σε ποια γλώσσα το συμπληρώνουμε; Η γλώσσα σύνταξης του ευρωπαϊκού 
βιογραφικού είναι, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, η γλώσσα στην οποία είναι 
γραμμένη η αγγελία ή η γλώσσα που ζητάει η εταιρία (π.χ. η αγγελία μπορεί να 
είναι στα ελληνικά, αλλά το βιογραφικό να ζητείται στα αγγλικά).
Μπορείτε να βρείτε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα με οδηγίες συμπλήρωσής 
του, εδώ: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/
templates-instructions

*Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing, Skywalker.gr

“Γίνομαι αγρότης σημαίνει: Φεύγω  
από την πόλη και όχι αλλάζω επάγγελμα”
Ο Σπύρος, 42 ετών, άνεργος για 1 χρόνο, ανησυχεί όχι τόσο για εκείνον αλλά για την 
οικογένεια του. “Σκέφτομαι πολύ σοβαρά το τελευταίο διάστημα να φύγουμε από την 
πόλη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, άρα το να πω ότι θέλω να γυρίσω στο 
χωριό θα ακουστεί παράδοξο..Τι μπορεί να κάνει άλλωστε ένας γραφίστας στο χωριό;”
Η Μαρία, 29 ετών, εργάζεται part time. “Σκέφτομαι να φύγω για το χωριό. Πάντα 
το σκεφτόμουν... Οι γονείς μου πάντα είχαν άλλη άποψη. “Σπούδασες για να 
καταλήξεις στο χωράφι;”, μου έλεγαν κάθε φορά που τους το ανέφερα..” 
Η Γεωργία, 52 ετών, απεχθάνεται τη ζωή στο χωριό.” Έφυγα πολύ μικρή από το 
χωριό..Θέλω τα παιδιά μου να βρουν μία δουλειά και να ζήσουν στην πόλη. Αυτό 
έκανα και εγώ.. Τι θα μπορούσε να κάνει άλλωστε μία αρχιτέκτονας στο χωριό;”
Ο Παναγιώτης, 35 ετών, μετά από 35 χρόνια ζωής στην πόλη, αποφάσισε, να την 
εγκαταλείψει. “Μόλις με απέλυσαν από την μεταφορική εταιρεία που εργαζόμουν, 
μετά από ένα μήνα βρέθηκα στο χωριό. Εδώ θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου, 
σκέφτηκα. Εδώ θα ζήσουν πραγματικά.” 
Επιστροφή στο χωριό. Ωραίο ακούγεται. Γι’ αυτό άλλωστε θα το δούμε σε τίτλους 
εκπομπών, συνεδρίων, κλπ. Πουλάει, θα έλεγε κάποιος που ασχολείται με το 
μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Τι σημαίνει όμως πραγματικά επιστροφή στο χωριό; 
Επιστροφή στο χωριό σημαίνει ότι γίνομαι αγρότης. Και γίνομαι αγρότης σημαίνει ότι ζω 
στην ύπαιθρο. Υπάρχει η λάθος αντίληψη ότι επιστροφή στο χωριό σημαίνει ότι πρέπει 
να αφήσω πίσω μου, εκτός από τις “πολυτέλειες” της πόλης και το επάγγελμά μου.
Το χωριό, η κωμόπολη, η μικρή επαρχιακή πόλη δε χρειάζεται μόνο τον δάσκαλο, 
τον ιερέα και τον αγροφύλακα όπως παλιά. Οι καιροί έχουν αλλάξει, το ίδιο και 
η ζωή στην επαρχία. Γιατρός, τεχνικός υπολογιστών, λογιστής, δασκάλα χορού, 
σερβιτόρος και οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα είναι απαραίτητα στη μικρή κοινωνία 
των επαρχιακών πόλεων.
Άλλοι πάλι πιστεύουν, ότι επιστροφή στο χωριό, σημαίνει ότι γίνομαι γεωργός 
ή κτηνοτρόφος.
Η ενασχόληση με τη γεωργία ή τη κτηνοτροφία δεν αποτελεί τη μόνη επαγγελματική 
διέξοδο στην επαρχία. Δεν είναι απλό να αλλάξεις επάγγελμα από τη μια μέρα στην 
άλλη και ακόμα περισσότερο το να γίνεις αποκλειστικά επαγγελματίας γεωργός 
ή κτηνοτρόφος.
Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις αυτό που σπούδασες ή αυτό 
που έμαθες στην πόλη και συμπληρωματικά να ασχοληθείς με τη γεωργία ή 
την κτηνοτροφία. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην επαρχία, που μπορείς να τις 
ανακαλύψεις, μόνο αν ζήσεις εκεί.
Μη σε φοβίζει λοιπόν ότι η επιστροφή στο χωριό θα είναι το τέλος για ότι έχεις 
φτιάξει μέχρι σήμερα. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει την αρχή για μία καλύτερη 
και πιο ποιοτική ζωή κοντά στη φύση.

*Σπήλιος Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, Υποψήφιος Διδάκτωρ - 
Ελληνική Γεωργία

ΧΡΗΣΙΜΑi
Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά - Αριστέα Δημητρούση

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κεντρικό Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κέντρο Βενετσάνου
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου

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

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η The Franchise Co., η μεγαλύτερη εταιρία συμβούλων 
ανάπτυξης δικτύων λιανικής και franchise αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής, με προτίμηση σε κατεύθυνση 
marketing 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ευχέρεια στη γραπτή επικοινωνία 
•Γνώσεις internet marketing & social media 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση  
•Εμπειρία σε θέματα δημοσίων σχέσεων 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ευελιξία, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση των 
καθηκόντων 
•Πνεύμα συνεργατικότητας με όλα τμήματα της εταιρίας 
•Ικανότητα να λειτουργεί σε ένα δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα  
μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά και  
αντιστρόφως 
•Ταχύτητα στην δακτυλογράφηση και εμπειρία  
σε αρχειοθέτηση 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-Excel, 
Word) και συστημάτων ERP 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Συστάσεις απαραίτητες   
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Γραμματέας διεύθυνσης 
•Υποστήριξη marketing & πωλήσεων των τμημάτων  
της εταιρίας 
•Ανάπτυξη εργαλείων marketing & προώθησης 
•Υλοποίηση δράσεων internet marketing & social media 
•Επικοινωνία με πελάτες και δυνητικούς πελάτες 
•Προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων  
διεύθυνσης 
•Πιστωτικός έλεγχος πελατών και εισπράξεις 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, τράπεζες και συμφωνία 
υπολοίπων/πληρωμών 
•Εξωτερικές εργασίες (Τράπεζες, Εφορία, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Full time απασχόληση, περιοχή Χαλανδρίου

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
oroussopoulos@tfc.gr αναγράφοντας τον κωδικό SA1. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η NEF-NEF A.E, εταιρία με ηγετική θέση και 50 χρόνια παρουσία 
στον χώρο των λευκών ειδών, με έδρα το Μενίδι αναζητά:

Γραμματεία Πωλήσεων

Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση και διαχείριση εταιρικού δικτύου λιανικής 
•Λήψη, καταχώρηση, διεκπεραίωση και παρακολούθηση 
των παραγγελιών 
•Επικοινωνία και ενημέρωση των υπευθύνων λιανικής 
•Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων 
•Διαχείριση αρχείου ειδών 
•Αρχειοθέτηση – οργάνωση γραφείου  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, excel, 
outlook, internet) 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP (Softone) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων αρμοδιοτήτων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά χαρίσματα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@nef-nef.gr

We are looking for an:
Experienced Secretary

Preferably a native English speaker, for a full-time 
position at an International Medical Association based 
in Kolonaki.  
•Required knowledge: touch-typing, expert computer 
skills (ECDL preferable).   
•The ideal candidate will have experience in international 
correspodence and event management.

Please send your CVs in English by fax to 210 7245988 
or by e-mail: cv_data@outlook.com. For more information, 
please call 210 7210058.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Εξαγωγών με Άριστα Ουγγρικά (SSH04) 

για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
άριστη γνώση Ουγγρικών 
άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγοράς 
μέσω του Διαδικτύου και η επικοινωνία με φορείς / οργα-
νώσεις στην Ουγγαρία.

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

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Διευθυντές και Υπεύθυνοι Πωλήσεων

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’οψιν κας Καβου-
κοπούλου).

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

Διοικητικό Στέλεχος για τη Γραμματειακή Υποστήριξη 
του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου

Το ιδανικό στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office και internet 
applications 
•Προϋπηρεσία στον τουρισμό και γνώσεις marketing, 
social media και e-commerce θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - μεγάλη άνεση 
 στην σύνταξηκειμένων, δελτία τύπου, advertorials  
στην Ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δυναμική  
προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•12μηνη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Qualco S.A., an innovative software solutions and professional 
services company focusing on the Debt Management industry, 
is looking for talented, motivated professionals who bring a 
passion for delivering innovative solutions for our clients. With 
corporate presence in Greece, UK, Belgium and France, Qualco 
services, with leading-edge business solutions, over 50 financial 
institutions and commercial corporations in 16 countries.

Senior Application Consultant 
(Code: SAC-SK-1402)

We are looking for a Senior Application Consultant to ensure 
optimal delivery and implementation of Qualco’s software 
products, aiming to maximise the value clients get from our 
products and bringing measurable improvements to their 
business performance.

Key Accountabilities: 
Reporting to the application consulting services head, 
this role is required to: 
•Lead the business process requirement analysis to 
ensure client’s business processes mapping to Qualco 
software products 
•Perform software configuration for clients 
•Plan and effectively conduct key/end users training  
to ensure familiarization 
•Plan, prepare and support clients for the User 
Acceptance Test (UAT) 
•Provide post production support to clients to ensure 
smooth transition 
•Carry out the corresponding reporting & communication 
to all related stakeholders throughout the 
implementation stages 
•Provide internal expertise throughout the organisation 
through sharing of knowledge and acting as an expert 
resource where required; and 
•Produce and maintain training material for clients.  
Competences: 
•University education in engineering, finance or business 
management.; Post graduate degree desirable but not 
essential 
•Deep knowledge of the financial industry, preferably 
debt management’s business processes 
•A minimum of 5 years’ experience in business analysis 
or software application consulting 
•Project management, strong communication and 
interpersonal skills, problem-solving ability connecting 
technology and business problems 
•Competent in technical training and presentations 
to engage in discussions with both the business and 
technology functions at client organizations 
•Experience in working in cross-functional, multinational 
teams in a fast-paced and dynamic environment 
•A firm command of English language and excellent oral 
and written communication skills 
•Advanced knowledge of Microsoft Office applications; and 
•Ability to travel 50%.

If you are willing to become part of our team of professionals 
and make a difference, please send a detailed CV to the 
following link: http://www.qualco.eu/default.asp including 
the job code in the subject line.

Στέλεχος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας στελεχώνοντας το τμήμα 
Πωλήσεων.  
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος  
πελατολογίου. 
•Σύναψη νέων συνεργασιών και συμφωνιών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Έρευνα αγοράς-έλεγχοs και ανάλυση του ανταγωνισμού  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε πωλήσεις  
εξωτερικού 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής. Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση Η/Υ, MS Office 
•Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, 
οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα, δημιουργικότητα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
• Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
• Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών       
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tzanos.gr, (Υπ’ 
όψιν Κου Τσουρέ). Tηλ. επικοινωνίας: 210 2828603, fax: 
210 2819210. Αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΠΕΞ/3.

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

SEO / Social Media Executive

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ, internet, social media, website  
promotion, online advertisement 
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Μισθός αναλόγων προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Online Business Manager
Job description: 
E-shop administration & social media (www.murad.gr 
& www.youthlab.com) 
•Daily content management 
•Devising strategies to drive online traffic to the 
company’s e-shop 
•Utilizing a range of techniques including paid search, 
SEO and PPC 
•Daily content management of the company’s Facebook, 
& promotional campaigns etc. 
•Developing and managing digital marketing campaigns 
•Blog design and management 
•Monthly website analytics  
Position requirements: 
•Excellent oral and written knowledge of the English 
language 
•Bachelors degree in computing science 
•2 + years experience in digital marketing & e-commerce 
•Knowledge of professional graphic design or graphics 
editing programs 
•Managing online brand and product campaigns to raise 
brand awareness 
•Strong knowledge of SEO, PPC campaigns best 
practices, concepts, trends, tools, etc.  
Position benefits: 
•Competitive salary benefits 
•Personal development opportunities 
•Full time employment and insurance  
Send your cv’s to the following e-mail:  
human-resources@dermacon.gr

Leader in the manufacturing and trading of complete lift 
systems, is seeking to fill the following position:

Marketing Specialist 
(code 10314)

Required qualifications: 
•Bachelor in marketing or business administration 
•MSc in marketing or MBA 
•Excellent knowledge of English (Proficiency level 
•4-5 years experience in relevant positions  
Key responsibilities: 
•Participation in the development, writing and design  
of marketing plans, creative briefs and presentations. 
•Maintenance and updating of the company’s brand style 
guide according to strict brand guidelines. 
Tracking and analyzing the response and engagement of 
marketing efforts, producing campaign analytic reports 
as required.  
•Managing project deliverables and reports. 
•Writing, editing, designing and production of 
promotional literature, newsletters, direct marketing, 
e-mail, advertising and digital marketing projects. 
•Managing, monitoring and engaging with communities 

on social media platforms on behalf of the company 
in accordance with a communication plan. Liaise with 
various internal teams and/or external clients to assist 
with projects and initiatives. 
•Maintenance and updating content for the company website 
and work with vendors to develop added functionality. 
•Participation in the planning, logistics and execution  
of marketing events. 
•Managing outside vendors including advertisers, 
printers, designers and photographers.

The company offers an excellent working environment, 
training and career development opportunities, as well as 
a competitive remuneration package.

Please e-mail your cv to the following e-mail:cv@kleemann.
gr including the position reference code to the attention of 
Mrs Chrissa Kolotsiou. Website www.kleemannlifts.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Accounting Assistant

Scope: Supports accounting operations by making day to 
day accounting entries, reconciling statements, maintaining 
accounting database, running software programs.
Responsible to: Accounting manager and financial analyst.  
Duties / areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, packing 
lists, credit notes and other accounting documents. 
•Day to day bookkeeping. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Reconciling finance accounts. 
•Credit control, including accounts receivable follow up. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Handling and writing cheques. 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Checking, monitoring all the expenses concerning 
customs clearance of goods. 
•Checking and processing vendor and supplier invoices, 
expense forms and payment requests in a timely manner. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties.  
Education / skills: 
•BSc degree in accounting or finance. Postgraduate 
degree will be considered an asset. 
•Excellent PC Skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft and Kefalio.  
Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, accountability 
and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time management and 
organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities and reporting skills. 
•Excellent verbal and written communication skills in 
English and Greek languages.  
Experience: Minimum of 3 years experience in 
accounting & finance.  
Location: Agios Dimitrios, Athens.  
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής επιχείρη-
σης στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 Λογιστής Καταστήματος Λιανικής 
(Κωδ. θέσης: 722/41093)

Περιγραφή θέσης 
•Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός της αποθήκης 
•Λογιστική και εμπορική παρακολούθηση της αποθήκης 
•Διενέργεια απογραφής 
•Δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τέσσερα (4) - πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση επιχείρησης λιανικής 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, γενικής και αναλυτικής  
λογιστικής 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών 
•Επιθυμητή η άδεια υπογραφής Α’ τάξης 
•Ευελιξία αναφορικά με το ωράριο 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη λεπτομέρεια  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax 
στον αριθμό 210 6919358, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. 
Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.
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Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search and 
selection services and temporary placement. 

Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a well-
known company, for a dynamic professional to cover the 
following position:

Junior Assistant Accountant 
(κωδ. θέσης: S-722/41089) 

Short Term Contract

Job description: 
•Execution of transactions, accounting entries and 
reconciliations in order to maintain high accounting 
standards as per Greek legislation 
•Preparation of accounts payable, invoices and purchase 
orders 
•Overseeing the quarterly suppliers’ statements 
•Suppliers’ monthly agreements 
•Ensuring the accuracy of the files submitted to the 
Ministry  
Candidate profile: 
•ΑΕΙ / ΤΕΙ graduate in accounting or finance 
•Two (2) to three (3) years of working experience as 
an assistant accountant, preferably in a multinational 
environment 
•Excellent command of the English language 
•PC literate (excellent knowledge of the MS Excel) 
•Experienced user of ERP system 
•Ability to work as a part of a diverse team 
•Dynamism, self-motivation and detail orientation  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Continuous education and possibility to develop new skills

Please send your curriculum vitae, quoting reference code, by 
e-mail to the following address: infogr@adecco.com, through 
fax at: 210 7297197, or by mail to: Adecco HR, 80 - 88, 
Sygrou Av., 11741, Athens.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates 
who meet the profile’s requirements to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website www.adecco.gr 
and register your CV in our database to be eligible for current 
or future job openings. All applications are considered as strictly 
confidential. Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
H ACTIONLINE ζητά, για Μεγάλο Διεθνή Χρηματοπιστωτικό 
Οργανισμό:

Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη 
(Κωδ. Θέσης: ACT_THΒΑ_0414) 

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος 
proficiency) 
•Άριστη γνώση γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων 
MS Office. 
•Επιθυμητή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό  
περιβάλλον, με αυστηρά deadlines.  
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη χρηματοοικονομική / 
λογιστική / τραπεζική, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη. 

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

Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού AΝΑΔΕΙΞΗ σε συνεργα-
σία με κορυφαίους ομίλους εταιρειών, μεγάλες και μεσαίες 
επιχειρήσεις και με πιστοποιημένους φορείς (ΚΕΚ), έχει δια-
σφαλίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας για ανέργους που 
θα επιτύχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα της επιταγής 
εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 
ετών, που αναμένονται.

Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογιστές 
(V011) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλες εμπορικές εταιρείες, όμιλος ιατρικών 
υπηρεσιών, κέντρο αποκατάστασης, μεγάλη οινοποιητική, 
αναζητούν στελέχη οικονομικών και λογιστηρίου στην 
Θεσσαλονίκη, που θα απασχοληθούν μέσω επιδοτούμενων 
προγραμμάτων.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα απασχο-
ληθούν σε ανάλογες θέσεις.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•γνώση υπολογιστών και λογιστικών προγραμμάτων 
•ηλικία έως 29 ετών 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr και θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υποβολή των αιτήσεων 
σας στο πρόγραμμα.

Περιοχές: Πυλαία Θεσσαλονίκης, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 
Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καλλικράτεια Θεσσαλονίκης, Σίνδος, 
Ωραιόκαστρο, Δυτική Θεσσαλονίκη, Κιλκίς.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Απόφοιτος/η Σχολής Πληροφορικής

Με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και κάρτα ανεργίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δεξιότητες και γνώσεις SEO, προώθηση στα social media, 
•Γνώσεις ανάπτυξης στρατηγικής internet marketing, 
•Γνώσεις front-end web programming  
(HTML, CSS, Javascript)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις προγραμματισμού server-side (PHP, MySQL)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@halkidikiproperties.com

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες 
προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει 
στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του 
τμήματος τεχνικής υποστήριξης των πελατών της.

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος H/Y  
(Κωδ. ΜΤΗΥ 0414)

Αντικείμενο εργασίας: Συντονίζει την καθημερινή δράση της 
τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την ορθή τήρηση των διαδικασι-
ών εγγύησης και επιστροφής των κατασκευαστών, υλοποιεί 
ελέγχους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντονίζει 
τη συνεργασία του τμήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της 
εταιρείας, συμμετέχει στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση 
μηχανογραφικού εξοπλισμού.  

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση υπευθύνου τεχνικού τμήματος 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ, servers,  
εκτυπωτών, κινητών τηλεφώνων, εξαρτημάτων  
αναβάθμισης, δικτύων, εγκαταστάσεις λογισμικών. 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής  
ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρονο, νεανικό 
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές ευκαι-
ρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για 
τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: www.e-gate.gr . 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο e-mail: 
hr@e-gate.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Junior Web Developer  
(Full-time contractor)

Remuneration: Competitive 
Location: Athens, Greece 
Closing date: 15 May 2014 
Overview: Stratagem Technologies is seeking a Junior 
Web Developer with a passion for solving difficult 
problems.

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

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

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

The Role: We are seeking a passionate full-stack web 
developer to work on a set of challenging large scale web 
projects. The successful candidate will participate in the 
full software life-cycle, from researching the problem to 
implementation, deployment and production monitoring.

As part of the development team, you will have responsibility 
for developing and maintaining the critical technology that 
underpins the Stratagem approach, including real-time data 

analysis applications and automated trading software. As 
a member of a small but growing team you will have the 
opportunity to make a significant contribution to business-
critical software.

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

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

We think you should have: 
•A minimum of 1 year of commercial web development 
experience 
•Significant experience with Javascript along with  
at least one Javascript framework (e.g. AngularJS) 
•Significant experience with at least one web 
development platform (e.g. node.js) 
•Experience working with critical software where bugs 
can directly cost money and attention is paid to testing, 
staged releases and redundancy  
We would like you to have: 
•Experience with Python 
•Experience with continuous integration servers  
(e.g. Jenkins, Teamcity) 
•Experience with Mongo DB

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

How to apply: To apply for the role please email your CV 
and a covering letter (with the job title in the Subject of 
the e-mail) recruiting@stratagem.co.Tell us why you would 
be a good fit for the Stratagem team and how working for 
Stratagem will help achieve our goals and yours. Shortlisted 
candidates will be invited for interview and will be required 
to demonstrate proficiency by completing a recruitment 
exercise. We respectfully note that we will not be using 
recruitment consultants for this position and will simply not 
reply to unsolicited applications or enquiries from such parties.

Προγραμματιστής PHP 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης πλατφόρμας CMS – eCommerce η 
Telematica Electronics, αναζητά Developer για πλήρη 
απασχόληση. Η θέση εργασίας αφορά προγραμματιστή όπου 
θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας online 
πωλήσεων της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:  
•Πτυχίο ΑΕΙ - TEI Θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικού 
•Εμπειρία σε PHP 5 
•Εμπειρία σε MySQL και σχεσιακές βάσεις δεδομένων 
•Εμπειρία σε HTML 5 / CSS / Javascript / AJAX 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν:  
•JavaScript και jQuery, XHTML Strict, CSS2.1 και XML 
•Wordpress 
•HTML 5 
•Photoshop  
Αποστολή βιογραφικών στο: info@telematica.gr

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

•Development and support of Software Solutions for the 
wider financial and banking sectors 
•Design, implementation and support of complex 
business intelligence and MIS systems 
•Provision of a wide range of IT Infrastructures related 
services 
•Provision of custom software development services

Senior Project Manager 
(Code: SPM-SK-1403)

The successful candidate will join our project management 
office team and will be responsible for planning and executing 
complex projects for key customers (in Greece and abroad) 
while building positive long-term relationships through strong 
on-time, on scope, on budget delivery, at exceedingly high 
quality levels.

Job Description: 
•Manages high-visibility projects with significant risk, 
scope, and complexity 
•Performs end-to-end project management, 
demonstrating ownership of the entire life cycle process 
from initiation to closure 
•Accountable for project results ensuring quality control 
throughout the project 
•Performs business analysis on projects, including 
gathering client requests and defining business 
requirements 
•Develops and revises complex project plans and 
budgets, and monitors planned vs. actual to project 
completion 
•Responsible for adherence to change management 
process ensuring that scope changes impact is fully 

understood and approved 
•Monitors risks proactively and creates mitigation for 
risk mitigation and contingency planning 
•Leads project teams and manages activities and tasks 
utilizing resources that cross multiple organizational 
entities 
•Creates and delivers presentations on project status to 
key project stakeholders, Project Sponsor, and Steering 
Committee 
 
Qualifications: 
•University degree in computer science, information 
technology, or finance 
•An international professional recognized PM certificate 
(PMI and/or Prince2) will be a major asset 
•5+ years experience in project management in IT, 
banking, or finance sectors 
•Excellent knowledge of project management best 
practices, techniques and tools 
•Excellent client management and relation management 
skills 
•Excellent communication, leadership, problem solving, 
and analytical skills 
•Fluency in English; knowledge of French and/or German 
will be also an asset

If you are willing to become part of our team of professionals 
and make a difference, please send a detailed CV to the 
following e-mail: careers@qualco.eu including the job code 
in the subject line.

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

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμικού, κατό-
χους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος στις φυσικές 
επιστήμες ή την πληροφορική. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
είναι στη Γερμανία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων σε Java, 
C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή η καλή  
γνώση Γερμανικών  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.gr

Front-End Developer

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ για λογαριασμό πελάτη της που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο του E-Learning-IT Development & 
Consulting Services αναζητά ένα (1) άτομο για Front-End 
Developer πλήρους απασχόλησης.
Καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Σχεδιασμό Interfaces για sites, apps & games 
•Συνεργασία με developer για τη δημιουργία μοντέρνων 
λειτουργικών διεπαφών χρήστη 
•Υλοποίηση των παραπάνω σε κώδικα 
•Απλά καθήκοντα διαχείρισης προϊόντων/υπηρεσιών  
της εταιρίας  
Απαιτείται πολύ καλή γνώση των εξής τεχνολογιών  
& εργαλείων: 
•HTML5 (canvas, media & semantic tags) 
•CSS3 
•AJAX and REST APIs 
•Javascript 
•Libraries & commonly used scripts/plugins  
(jQuery, modernizr, bootstrap etc)  
Άλλες επιθυμητές δεξιότητες: 
•Adobe creative suite (Photoshop / Illustrator / After 
Effects) 
•Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο πληροφορικής  
& web τεχνολογιών  
Δεξιότητες που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε: 
•Video capturing/editing 
•Unity framework(2D/3D) 
•Corona – or any other multiplatform mobile dev  
framework 
•Node.js 
•Εμπειρία πάνω σε κάποιο δημοφιλές API (π.χ.You tube)  
ή Framework (πχ Create.js) 
•Προηγούμενη εμπειρία πάνω σε projects / προϊόντα  
στις εξής κατηγορίες: 
•Mobile games/apps 
•Web apps 
•Web Sites  
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας  
σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@geniuservices.gr

Senior Web Designer

24 Media is Greece’s largest digital publishing group, managing 
over 20 premium content brands across different platforms, 
such as web, mobile and Smart TV, with a total audience 
of close to 7 million unique browsers per month. For more 
information please check out www.24media.gr.
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Joining as Senior Web Designer you will design high quality 
creative work that reflects the core nature of the business. 
By working closely with the content and marketing team, you 
will design cross browser and platform compatible pages 
and other assets as well as improvements to the existing 
websites and apps functionality and structure. It will also 
be your duty to stay abreast of all new online trends and 
technologies and identify opportunities to include them in 
your work.

The Senior Web Designer will: 
•Lead the design input, execute design directions  
and manage the design process 
•Effectively inspire the team through ideas, designs  
and quality mindset 
•Be responsible for pixel-perfect visual appearance  
and design style of our projects 
•Give daily feedback and direction to the team  
To qualify you must have: 
•Minimum 3 years of experience driving the design 
process and direction of projects for Web and other 
digital platforms. •Experience in digital advertising will 
be consider as a plus 
•Expert knowledge of Photoshop, Illustrator, HTML5, CSS3. 
•Experience creating and designing interactive 
advertising/marketing campaigns across multiple 
platforms 
•A strong online portfolio, showcasing executed ranges 
of design skills and styles 
•Good insight into current web design trends and related 
creative spaces

Please submit cover letter and CV to cv@24media.gr 
quoting Ref.: SWD-0414S.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Τηλεφωνητές / Τηλεφωνήτριες 
για Τηλεφωνικό Κέντρο

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’οψιν κας Καβουκοπούλου).

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης  Πελατών 
Κωδικός: CC003 

για Μερική Απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα

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

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, 
δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας στην ακόλουθη δι-
εύθυνση : WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 
Μαρούσι, Αθήνα, e-mail: jo@wind.gr, fax: 210 6106504. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότη-
τα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. δημιουρ-
γήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 
9001:2008 Call Center της ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, 
με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαι-
τήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα 
Call Centres στην ελληνική αγορά.

H Mediatel αναζητά Εκπροσώπους Πωλήσεων για προ-
ώθηση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας & ψυχαγωγίας. 
Παρέχεται η δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και εργασία σε 
4ωρες, 5ωρες & 6ωρες βάρδιες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη στόχου 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων σε μηνιαία βάση 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ περπάτημα από το μετρό 
Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη τμήματος προσωπικού. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. 
Biografik;a sto e-mail: hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 80 90, 
τηλ. επικοινωνίας: 214 214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 
(στάση μετρό Πανόρμου).

H ACTIONLINE ζητά:

Πωλητές  
 (Κωδ. Θέσης: ACT_DO_0314) 

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, στην Κόρινθο.    
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη.

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

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

Υπεύθυνο Καταστήματος
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο 
της εστίασης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & προσανατολισμό  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος 
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας  
του καταστήματος 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Παραγγελίες/ ανεφοδιασμός 
•Διοικητικά καθήκοντα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση hr@estiabakery.gr

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής αναζητά 
άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(υπεύθυνου ή receptionist 2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως  
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα, τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:
Πωλητές – Πωλήτριες

•Έως 35 ετών. 
Περιοχή: Καλλιθέα και Πεντέλη  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Πωλητής -τρια / Ταμίας  
(ημιαπασχόληση) στην Παιανία

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. 
Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι 
πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε 
αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε 
με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας. 

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο 
κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και την προε-

τοιμασία των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση 
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιει-
νής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες. 

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία 
και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο 
του εμπορίου. 

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία με 
ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανω-
μένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε 
σχετική εμπειρία. 

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω 
του link:http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-8576C782-
85159D01/lidl_gr/hs.xsl/4193_39515.htm. Θα σας απαντήσουμε 
σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγ-
γελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες θέσεις ή περιοχές.

Πωλήτρια για Πλήρη  
ή Μερική Απασχόληση

•Ζητείται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παιδικών 
ενδυμάτων Orchestra για το κατάστημά της στον Κορυδαλλό.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:info@orchestrahellas.
gr. Αναγράφοντας τον κωδικό ORC-ΚΟR-01.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εται-
ρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέ-
λος 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 καταστήματος, 
όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και λύσε-
ων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και υπηρε-
σιών επισκευής και συντήρησης συσκευών.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα  
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη  
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο απο-
δοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), σύγχρονο, νεανικό 
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας 
στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις 
δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα www.e-gate.gr . Παρα-
καλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Ιατροί (Δερματολόγοι ή Άνευ Ειδικότητας)

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’ όψιν κας Καβουκοπούλου).

Φυσιοθεραπευτής 

•Πτυχιούχος 25-35 ετών με προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
ειδικότητα στο θεραπευτικό αθλητικό και χαλαρωτικό μασάζ. 

•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας 1 Ιουνίου με 31 Αυγούστου.  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
career.mykonos@gmail.com

Η GlobalMediRec έχει άμεσες θέσεις σε κρατικά νοσοκο-
μεία NHS στην βόρεια Αγγλία για παθολόγο – ανατόμους. 
Τρείς θέσεις εργασίας για:

Consultant Histopathologists  
in Northern England

Απαραίτητη Εμπειρία: General histopathology including, 
Non-gynaecological cytology, skin, breast, gi, urology & gynae.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρί-
ας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν on-calls 
(εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί 
ο ιατρός. Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα των ιατρών σ’ 

όλες τις θέσεις (τουλάχιστον εντός δυο μηνών).

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν 
για τους ιατρούς.

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί 
μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις. 
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930. 
E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com, website 
link: www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

Zητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου χρόνου στη 
Γερμανία:

Γιατροί με ή Χωρίς Ειδικότητα 
Νοσοκόμες

Σε ιδιωτικά, κρατικά νοσοκομεία & ιατρεία με πολύ κα-
λούς όρους και προϋποθέσεις. Θα δοθεί προτεραιότητα σε 
όσους μιλούν γερμανικά.

Πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG. Ώρες γραφείου 
0900 – 1400 : 2810330009, Εύα Βενιανάκη: 6973348931, 
Αναστασία Καλπακτσή: 6973326214. Αποστείλατε βιογρα-
φικό στα γερμανικά με φωτογραφία: info@md-hellas.gr. 
Tα βιογραφικά να είναι μόνο στη γερμανική σε μορφη 
europass με φωτογραφία. Βιογραφικά στα ελληνικά δεν 
θα ληθφούν υπόψη.

Παιδίατρος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋπηρεσία.

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ο πελάτης μας, ιατρικό κέντρο, επιθυμεί να προσλάβει:

Μαία/ Νοσηλεύτρια  
με Άριστα Γερμανικά (NUR04)

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να: 
•είναι κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ/ ΤΕΙ νοσηλευτικής 
•διαθέτει 2ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική και τη γερμανική  
γλώσσα 
•διαθέτει πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•διαθέτει ευγένεια και πολύ καλές διαπροσωπικές  
ικανότητες  
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

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

Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες  
(HEALTH 0425)

Ξάνθη, Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Βέροια, Γρεβενά, 
Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άμφισσα, Πύργος, Μέγαρα, 
Ασπρόπυργος, Ρόδος, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, 
Σύρος, Σάμος.

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών επι-
θυμεί εξωτερική συνεργασία με νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και 
επισκέπτες υγείας (κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος) 
αποκλειστικά στις αναφερόμενες περιοχές.
Καθήκοντα Θέσης: Παροχή υποστήριξης σε ασθενείς 
(εξωτερική συνεργασία part time)  
Απαραίτητα Προσόντα: 
•πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ επισκεπτών 
υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής επαγγελματικής  
νοσηλευτικής σχολής ή πτυχίο ΤΕΕ βοηθών  
νοσηλευτών 
•κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος (απαραίτητη) 
•καλή γνώση χειρισμού η/υ 
•κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης  
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link:  
http://www.anadeixi.gr/career_det.asp?cid=204

Νοσηλευτές 
για Εργασία στη Γερμανία

•Προσφέρονται: Άριστες συνθήκες εργασίες, εργασία  
40 ωρών εβδομαδιαίως και δωρεάν διαμονή.  
Δεν απαιτείται η γνώση της Γερμανικής γλώσσας.   
•Προϋπόθεση: κλινική εμπειρία.

Αποστείλατε βιογραφικό σε μορφή EUROPASS στη Γερμανική 
γλώσσα, με φωτογραφία στο e-mail: info@md-hellas.gr. Για 
Πληροφορίες: 2810 330009, ώρες γραφείου: 09:00–14:00, 
Εύα Βενιανάκη: 6973 348931.

συνέχεια στη σελ. 10

 

 
 

 

 
 

Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

TEXNIKOI
H Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπεύθυνο Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας 
•Τεχνική εκπαίδευση  
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Πειστικότητα και ικανότητα επιβολής 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E  επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.automarin.gr. Στα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.gr.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή συνεργασία 
για το Casino Porto Carras:

Τεχνικούς Επιτραπέζιων Παιγνίων 
Dealers / Croupiers (Κωδικός Θέσης DC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Λευκό ποινικό μητρώο 
•5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση σε Black Jack, Stud Caribbean Poker, 
Texas Holdem και American Roulette 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία από 20 έως 35 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 
ή με e-mail στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

Τεχνικός
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 24 – 30 ετών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πτύχιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε αντικείμενο πληροφορικής  
ή αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση στην Πληροφορική 
•Βασικές γνώσεις ORACLE database, Oracle Developer, 
Oracle Application Express 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους  
ρυθμούς 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών προθεσμιών 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Δυνατότητα για ταξίδια εκτός Αττικής  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (επί της Λ. Συγγρού)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: n.laliotis@sibasoft.gr

MyOmega is the technology company for the internet 
of things. MyOmega is a growing company, specialized 
in R & D for information and communications technology 
services and products. MyOmega provides mobile technology 
and application services, mobile IP and products. We are 
located in Athens and Nuremberg. Our customers are top 
international companies in the forefront of the technology. 
MyOmega is currently seeking to recruit candidates with 
the following Academic and professional skills:

SW Engineers - Cryptology

Definition and Implementation of algorithms RSA, elliptic 
curves, SHA, DES and similar state of the art cryptologic 
methods. Knowledge how to create physical unclonable 
functions (PUF), noise generators and other means to create 
unique physical entities. Methods and knowledge how to 
protect and design protocols and information exchanges 
to create the highest levels of security and secure systems 
for the Internet of Things.

•Java, C, C++, C#, objective C, assembly for ARM CPU’s. 
•Basic Knowledge of embedded Systems, ARM CPU, 
Busses I²C, SPI, UART, ISO 7816 
•Knowledge of smart cards and related operating 
systems. 
•Knowledge how to create physical implementation  
zand how to protect security relevant circuits. 
•Payment System (EMV) and Smart Card (ISO 7816)  
and NFC Standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 

•Proactive attitude, communicative and customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU 
 
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

BID Manager IT Engineer / Consultant  
(BMITEC/04/14), Athens, Greece

Main focus: international business development  
and pre-sales.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
european software, information and communication 
technologies provider operating internationally (Athens, 
Brussels, Luxembourg, Berlin, Berne, Copenhagen, Frankfurt, 
Helsinki, Stockholm, London, Nicosia, etc). The company 
employs over 500 engineers and IT experts. We design and 
develop software applications using integrated, state-of-the-
art technology. Our current IT and telecoms projects have a 
value exceeding 200 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS 
is a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European Agencies 
and national government Administrations all over Europe.

EUROPEAN DYNAMICS (ED) wishes to employ a BID 
Manager IT Engineer / Consultant (BMITEC/11/13), to 
provide his/her services in the company’s offices in Athens. 
The candidate will participate in the company’s business and 
marketing actions in various international markets and the 
preparation of high quality technical offers.

The ideal candidate will, among other things: 
•Master the area of IT services, e-government in 
particular, and understand the business of the company 
(www.eurodyn.com) 
•Understand completely the requirements of ED’s clients 
(mainly government and public sector organizations in 
Europe) 
•Assist the development of relations with customers and 
partnerships with other companies internationally 
•Assess business opportunities internationally 
•Manage the preparation of technical bids (coordination 
of internal staff) 
•Prepare technical documents, tenders and marketing 
material 
•Visit customers and make presentations 
•Support the company’s profitability targets and 
measures.  
Educational requirements: 
•University degree in IT / computer science or 
engineering; 
•Post-graduate degree PhD/MSc in IT / computer science 
or related area.  
Experience requirements: 
•1-4 years of experience in IT 
•Solid background in IT (ideally also in e-government) 
and very good knowledge of the state of the art in IT 
•Very good technical writing skills 
•Knowledge of the government sector and European / 
international organizations will be appreciated.  
Linguistic requirements: 
•Fluency in English is compulsory 
•Good knowledge of French and/or German or other EU 
languages will be highly appreciated.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, dynamic 
and multicultural international environment with exciting 
opportunities that will boost your career, please send us your 
detailed CV in English, quoting reference: (ref: BMITEC/04/14) 
to the following e-mail address: hr@eurodyn.com

We offer an extremely competitive remuneration and 
benefits package, based on qualifications and experience. 
All applications will be treated as confidential. You may 
also want to consider other open requests on our web site 
(www.eurodyn.com)

MyOmega is the technology company for the internet of 
things. MyOmega is a growing company, specialized in R & 
D for information and communicationstechnology services 
and products. MyOmega provides mobile technology and 
application services, mobile IP and products. We are located in 
Athens and Nuremberg. Our customers are top international 
companies in the forefront of the technology. MyOmega is 
currently seeking to recruit candidates with the following 
academic and professional skills:

SW Application Designers
•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and application frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, cryptography, 
smartcards 
•Tools: MS visual studio, eclipse.

SW Platform Designers

•All of the above, plus experience on Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and Interfaces 
•Requirements management from definition to 
acceptance 
•Definition of system content and capabilities from white 
papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
•Ability to define system user scenarios and use cases 
for the internet of things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, Android based platforms, LINUX.

Server and client architectures 
• Knowledge and Insight to LTE, WIFI, 3G, 2G mobile 
telecommunciation standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

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

Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο  
με Εμπειρία στους Αυτοματισμούς 

 
Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη 

 
Ψυκτικό με Προϋπηρεσία και Εμπειρία  

στις Αντλίες Θερμότητας

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

Amco Advanced Technologies was established in 2003 by a team 
of experienced and highly knowledgeable members with the aim 
of high technology solutions deployment and integration, and the 
implementation of IT and telecommunications projects in general.  
Since then Amco has gradually become a leading provider of 
mobility systems as well as electronic information display systems. 
The company has successfully implemented hundreds of projects 
for private and public sector as it has the expertise and the 
technology to design and develop a whole system from scratch, 
and provide total support for its products. This way, Amco can 
deliver reliable and high-quality solutions to its customers.

Amco’s key aspect of success is its exclusively in-house 
product design and manufacture, which are tailored to the 
customer needs, as well as the high-standard after-sales 
support. Enterprises opting for Amco’s advanced solutions are 
bound to enjoy trouble-free performance and company growth.

Business activities: 
•Passenger information systems 
•Fare collection systems 
•LED displays for information and advertising 
•Automated payment systems and self-service kiosks 
•On-street and Off-street smart parking systems 
•BikeSharing solutions 
 
AMCO invites high caliber professionals with the 
requested professional characteristics, to apply  
for the following position of:

Software Engineer

Job description: 
•The person will be a part of a team developing a rather 
large project in the area of electronic ticketing. 
•Develop web based back office systems in cloud for 
customers 
•Analysis of requirements and specifications 
•Project time schedule and risk management. 
•Be able to deliver the project on time and in budget 
•Documentation of the delivered project.  
Required qualifications: 
•University degree 
•Very good knowledge of the Asp.net Framework and C# 
and cloud implementations. 
•Very good knowledge of jquery, SQL, PL/SQL  
(SQL Server),Javascript. 
•Experience in software development for at least 3 years 
in ΑSP.NET and Windows Forms. 
•Experience in σε web services, REST, SOAP 
•Knowledge of version control systems like Svn. 
•Strong knowledge in intranet/internet (.ΝΕΤ, HTML/
DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, Ajax, MVC frameworks) 
•Very good knowledge of English language. 
•Be able to use new technologies and adapt to them 
•A team player.  
Long-term vision: 
•Ownership of system design and firmware on hardware 
projects. 
•Collaborating with electrical and mechanical engineers 
on the hardware design and implementation process. 
•Writing programs and scripts as necessary to test 
embedded systems.  
The company offers:  
•Competitive salary, based on qualifications 
•Excellent working environment 
•Prospects of development 
•Continuous education  
Location: 
Aigaleo, Attiki Greece

Those interested can send their CV immediately quoting 
reference code: SE/5-14 via e-mail at or: hr@amco.gr All 
applications will be treated with strict confidentiality.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Service 
Για Παραλαβή - Παράδοση Αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες μηχανικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία ως 35 ετών  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

ACTA Ltd for its telecom OSS/BSS implementation projects, 
is looking for software engineer for the customization, 
deployment, operations and support of ACS/TR-069 application 
platforms, at its customers. Successful candidates, after 
following the required training, will become members of 
the team performing customer implementation projects:

Software Engineer 
(code:  SE-1)

Required qualifications: 
•Python programming. 
•Transfer protocols (HTTP, SOAP, XML-RPC). 
•Web technologies (HTML, CSS, Ajax/JavaScript). 
•Relational Database Systems (MySQL). 
•Linux OS (Debian, Redhat). 
•Fluency in English (spoken, written)  
Desired qualifications: 
•Concept and principles of ethernet networks, firewalls, 
load balancing. 
•Concept and principles of TR-069, TR-081, TR-135.

Contact details: 
•Tel: 210 6003302 
•Fax: 210 6083113. 
•E-mail: hr@acta.com.gr

Βιομηχανία δομικών χημικών & κονιαμάτων ζητά:
Μηχανικό για Τεχνική Υποστήριξη & Πωλήσεις 

με Έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα  προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 
•Ικανότητα επικοινωνίας  
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: 
•Τεχνική υποστήριξη στο εργοτάξιο ή τηλεφωνικά 
•Παρουσίαση-πωλήσεις των προϊόντων σε τεχνικές  
εταιρίες και γραφεία μελετών 
•Συμμετοχή στη διεξαγωγή εκθέσεων

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Αυτοκίνητο 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστείλατε βιογραφικό 
σημείωμα: στο e-mail: careers@isomat.gr. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 2310 576 010.

LOGISTICS
Logistics and Distribution Manager

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

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

Responsible to: General manager and CEO.

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο, επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Αποθηκάριο

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείου 
•Γνώση Η/Υ, προαιρετική γνώση λογιστικού  
προγράμματος ΕΣΤΙΑ 
•Παραλαβή παραγγελιών από προμηθευτές 
•Παραλαβή παραγγελιών από τα τμήματα  
•Παραλαβή και παράδοση προμηθειών στα τμήματα 
•Απογραφές 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.
com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort website: www.
kassandrabay.com

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός 

•Γυναίκα, 22-30 ετών, έμπειρη ζητείται για οδήγηση 
γουρούνας, γνώση Αγγλικών.  
Τόπος εργασίας Μύκονος. 
Περίοδος εργασίας από 1 Μαΐου με 31 Αυγούστου.  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
career.mykonos@gmail.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Μπουφετζής

Άριστες γνώσεις σε: 
•Προετοιμασία μπουφέ 
•Παρασκευή καφέ – ποτού 
•Σερβίρισμα snack – γλυκού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ή σπουδαστής οποιασδήποτε σχολής 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διάθεση για εργασία 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόριο καφέ τουλάχιστον ένα χρόνο 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης 
χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση πρόσθετων 
ξένων γλωσσών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Μόνιμη εργασία  
Περιοχή: Παλαιό Φάληρο 
Βάρδιες: Πρωινές και βραδινές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: petros@multitaste.gr

 
Β’ Μάγειρας  

για Παραγωγική Κουζίνα
Άριστες γνώσεις σε: 
•Ψησίματα (ψησταριά νερού υγραερίου) 
•Τηγάνια – φριτέζες 
•Κρύα κουζίνα 
•Καθημερινή προετοιμασία  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόριο τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης 
χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση πρόσθετων 
ξένων γλωσσών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 

•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Μόνιμη εργασία  
Περιοχή: Παλαιό Φάληρο 
Βάρδιες: Βραδινές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: petros@multitaste.gr

 

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται επαγ-
γελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαχειρίζεται η 
HotelBrain στην Κέρκυρα, για την παρακάτω θέση:

Μάγειρας Α’  
(code CΚ CORFU) 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

 

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται επαγ-
γελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαχειρίζεται η 
HotelBrain στην Κέρκυρα, για την παρακάτω θέση:

Μάγειρας Β’  
(code CΟΟΚ Β CORFU) 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

 

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο του ξε-
νοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για εποχική 
απασχόληση για τη σεζόν 2014: Για το ξενοδοχείο που διαχει-
ρίζεται στη Σάμο Eden Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια):

Sous Chef / Chef

•Υπεύθυνος για την παραγωγή της ζεστής κουζίνας στο 
κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, και τον συντονισμό 
των υπόλοιπων τμημάτων κεντρικής κουζίνας. 
•To ξενοδοχείο λειτουργεί με το σύστημα All Inclusive,  
και όλοι οι πελάτες του είναι Ιταλοί. 
•Ιδανική θέση και για Α’ μάγειρα ο οποίος επιθυμεί  
εξέλιξη σε ανώτερη θέση. 
•Προσφέρεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο εργασιακό περι-
βάλλον, δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για 
άτομα που επιθυμούν καριέρα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@xenodoxos.com

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for a managed hotel in Corfu, professional for 
the position of:

 Captain 
(Code CPT CORFU)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience.  
Qualifications:  
•2-3 years minimum experience as a captain  
in a luxurious bgoutique hotel or a restaurant. 
•Excellent command of both english and greek language 
is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language  
will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, with natural ability  
and confidence to sell/promote. 
•Excellent customer service skills. 
•Problem solving skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.

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

 

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται επαγ-
γελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαχειρίζεται η 
HotelBrain στην Κέρκυρα, για την παρακάτω θέση:

Σερβιτόροι  
(code FBWCORFU)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής. 
•3 χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Καινούριο εστιατόριο ζητά: 

Έμπειρο Sous Chef  
με 3 χρόνια προϋπηρεσία στην θέση αυτή και  

Α’, Β’, Γ’ Μάγειρες  
για πλήρη απασχόληση

•Προϋπηρεσία στο εξωτερικό, εμπειρία στην ασιατική  
και ευρωπαϊκή κουζίνα θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν.  
Αποστολή βιογραφικών: h.cuines@yahoo.com

Ζαχαροπλάστης και  
Βοηθός Ζαχαροπλάστη 

•έως 30 ετών από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων.  
Προϋπηρεσία επιθυμητή.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Κέρκυρας 
υποψήφιους για τη θέση:

ASS F & B Manager -  
Υπεύθυνο Εκδηλώσεων (BNQ/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον 
3 ετών κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες all 
inclusive 
•Προϋπηρεσία στην διοργάνωση εκδηλώσεων πχ γάμων, 
δεξιώσεων κλπ. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση 
•Αντίληψη των αναγκών του πελάτη και ικανότητα  
κάλυψης αυτών με ολοκληρωμένες προτάσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και ευχάρι-
στη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούμε όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα, με φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

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

Αρτοποιό
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
αρτοποιίας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστή-
ματα υγειονομικού χαρακτήρα (Πιστοποιητικό Υγείας)  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, παραγωγή άρτου και αρτοποιημάτων 
στο κατάστημα  
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη δι-
εύθυνση e-mail: hr@estiabakery.gr

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

Βοηθό Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 

Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, σχεδιασμός όλων των εργασιών 
για την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής  
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύ-
θυνση e-mail: hr@estiabakery.gr

Bartender

Employer Type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com  
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: Be Negotiated  
About us: A very exciting opportunity has arisen to join  
a really exciting Club-Restaurant in Mykonos.
Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community.Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Mixing and serving drinks to guests 
•Mixes ingredients to prepare cocktails and other 
beverages according to recipe 
•Ensure cleanliness of bar and glassware 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Ensure supplies/ingredients are properly stocked 
before, during and after shift 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Understand and adhere to the statutory food hygiene 
rules and regulations  
•Listen and Act 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Show real trust 
•Other duties as required  
Requirements: 
•High school diploma or equivalent hold a Hospitality/
Travel, Tourism Qualification 
•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international drinks and cocktails 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Must have excellent listening skills 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face t face  
•Ability to deal with high profile clients in a 
professional manner  
Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking
Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com. We are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. Unfortunately 
due to the volume of applications we are only able  
to respond to candidates we wish to interview.

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης αλυσίδας αρτοζαχα-
ροπλαστείων στην Σερβία, ζητάμε

Προϊστάμενο/η Παραγωγής Τμήματος  
Ζαχαροπλαστικής με έδρα το Βελιγράδι

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Γνώση όλου του κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας 
ζαχαροπλαστικής (πρώτες ύλες, συνταγές,  
προγραμματισμός παραγωγής, κοστολόγηση κλπ) 
•Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή/και Σερβικών 
•Εργατικότητα και υπευθυνότητα, προσήλωση σε επίτευξη 
στόχων 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης προσωπικού 
Συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, με δυνατότητα 
περαιτέρω επέκτασης.  
Προσφέρονται απόλυτα ικανοποιητικές αποδοχές και 
έξτρα παροχές, για τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α.

Αποστολή λεπτομερών βιογραφικών σημειωμάτων στα 
Ελληνικά ή/και Αγγλικά στο e-mail: bluegrass.belgrade@
yahoo.com. Θα υπάρξει επικοινωνία για συνάντηση μόνο 
με τους κατάλληλους υποψηφίους /ες.

Waiter/ess

Employer Type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com  
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: Be Negotiated  
About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Have complete knowledge of the menu 
•Working with chef team 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Maintain and adhere to billing policies and 
procedures 
•Provide a warm welcome, and offer a wide range  
of food and drink service to our guests 
•Ensure all tableware is clean and polished and 
placed on the tables in accordance with standards 
•Understand and adhere to the statutory food hygiene 
rules and regulations 
•Providing the highest quality of guest service at all times 
with the aim to exceed customer expectations, ensure 
total guest satisfaction, and maximize repeat custom  
•Greet all guests equally and warmly 
•Resolve guest issues promptly and with great care and 
effectiveness 
•Use of guest name & good eye contact with each guest 
•Creating memories of an experience that the guest will 
never forget 
•Listen and act 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Show real trust 
•Other duties as required  
Requirements: 
•High school diploma or equivalent hold a hospitality/
travel, tourism qualifications 
•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international food dishes  
and beverages 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Radiant smile together with a charming and professional 
manner 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•Height min 1,70m 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face to face  
•Ability to deal with high profile clients in a 
professional manner 
•We don’t need a good Waiter/ ess for this position, 
we need The Best Waiter/ess  
Benefits:  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking
Send your CV (photo included) to the following e-mail: 
career@guiltybeach.com We are looking for people to start 
immediately so please send your CV for consideration today. 
Unfortunately due to the volume of applications we are 
only able to respond to candidates we wish to interview.

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

Αρτεργάτης

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

Μάγειρας 

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mhalldoum@me.com. 
Τηλ: 6932 991800.

Σερβιτόρα
 Άριστες γνώσεις σε: 
•Παραγγγελειοληψία εστιατορίου, φαγητά, μεζέδες 
•Παραγγγελειοληψία καφέ 
•Σερβίρισμα ψαριού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ή σπουδαστής οποιασδήποτε σχολής 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διάθεση για εργασία 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόριο καφέ τουλάχιστον ένα χρόνο 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης 
χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση πρόσθετων 
ξένων γλωσσών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Μόνιμη εργασία  
Περιοχή: Παλαιό Φάληρο 
Βάρδιες: Πρωινές και Βραδινές  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: petros@multitaste.gr

Το Creta Maris Beach Resort ζητά:

 «B Μάγειρα»  
Κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης 

Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 4* ή 5* (τουλάχιστον 3 σεζόν  
ως B μάγειρας) 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης  
Απασχόληση εποχική 
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώμα-
τος συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: Sofia.Tsioutra@
cretamaris.gr

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member of 
the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών ή ανωτέρας σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε Leading hotels of the World  
ή Relais et Chateaux 
•Άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογο προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr. Υπόψη 
κ. M. Δακτυλίδη.

Το Greco Philia Luxury Suites & Villas στη Μύκονο, 
ζητά να προσλάβει:

Barwoman
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Καλή γνώση Αγγλικών γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί. 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμός. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα με πρόσφατη φω-
τογραφία σας στο e-mail: info@grecophilia.com. Όλα τα 
e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δεν θα αξιολογούνται. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

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

Maitre d’ Hotel

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχειακή μονάδα 4* 
•Καλή γνώση Αγγλικής  
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική  
λειτουργία του τμήματος 
•Δημιουργεί, καθορίζει, επιβλέπει και υλοποιεί το πλάνο 
εργασιών 
•Συμμετέχει στην επιλογή και αξιολόγηση του  
προσωπικού 
•Αναφέρεται στον διευθυντή του ξενοδοχείου  
Επαγγελματικές ικανότητες: 

•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Ικανότητες καλής επικοινωνίας με τον πελάτη  
και επίλυση τυχόν προβλημάτων  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό  
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
manager@oiacollection.com

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

Food & Beverage Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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

Σερβιτόρο Α’ / Β’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε πολυτελή εστιατόρια ή ξενοδοχεία 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Επαγγελματική παρουσία και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Οργανωτικός και συνεργάσιμος   
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία.  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Α’ Σερβιτόρος/α

Για το ξενοδοχείο Aqua Blu στην Κω.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Δυο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ξενοδοχειακή 
θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jxdrosos@gmail.com

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δη-
μιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-
ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για την 
παρακάτω θέση εργασίας:

Αρτοποιός / Νυχτερινός Μάγειρας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία να σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.
com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 439894.

Barman

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση  
Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση μιας τρίτης 
γλώσσας 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας ως επαγγελματίας 
barman σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας 
(4 or 5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 

•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από συνθήκες πίεσης  
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας σας στο ξενοδοχείο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται μέλος 
της ομάδας μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό 
σας μόνο σε μορφή Word, PDF ή RTF χρησιμοποιώντας το 
παρακάτω e-mail: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
ομίλου: www.santikoshotels.com 

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία 
(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Βarista για το κα-
τάστημα της Δροσιάς.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο τoυ Bar, σας αρέσει 
ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα 
χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημάτων 
(espresso, cappuccino, φίλτρου, σοκολάτας κλπ) 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη στο χώρο του Bar,  
σε καφετέριες ή αρτοζαχαροπλαστεία 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Βιβλιάριο υγείας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-
ΒΑR-14/Δροσιά, ανάλογα με την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

One of the Largest Companies in the FMCG Sector is 
currently seeking for a dynamic professional to cover the 
following position in Athens:  

Baker Master / Process Control Manager

The position reports to plant manager and has no 
subordinates.  
Main responsibilities: 
•Monitors daily production activities to ensure that 
manufactured bread meets or exceeds all the established 
quality requirements. 
•Interprets specifications and daily makes the 
appropriate adjustments, including machine adjustments 
and set ups. 
•Ensures consistency with prescribed quality, accuracy 
and production standards. 
•Undertakes fault findings and keep accurate 
documentation 
•Coordinate with R&D department in continues 
development and improvement of the existing products. 
•Recommends improvements in production methods.  
Requirements: 
•Fully understanding of sliced bread production from 
beginning, including mixing methods, to the END- 
fermentation and baking. 
•The appropriate candidate should be familiar with 
modern dough making technology (CBP) 
•Studies in bakery, university degree or diploma/
advanced (level3) 
•Minimum 6 years recent bakery experience in industrial 
bakery with focusing on sliced bread is mandatory 
•Problem solving and a hands-on approach, effective 
communication, innovative Ideas 
•PC literate 
•Fluency in English  
The company offers: 
•Competitive salary 
•An exciting opportunity to work in Greece for a large 
company, who is committed to its employees and 
partners.  
To apply send us your CV to the following e-mail: 
it201402@hotmail.com

Μάγειρας Α’ – Sous Chef 

To ξενοδοχείο Esperides Resort 4* στο Μεγανήσι Λευκάδας, 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του για την περίοδο 2014 
Μάγειρα Α’ ή Sous Chef.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 – 4 χρόνια στην συγκεκριμένη θέση 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές - επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα – ευχάριστη προσωπικότητα  
Παρέχεται Διαμονή & διατροφή. Μισθός αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@esperides-resort.gr. Τηλ: 26450 51761-2.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξενοδοχείο 
Aqua Blu Hotel στην Κω για τη σεζόν 2014:

Receptionist / Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις:  
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•6μήνη απασχόληση στην Κω 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: Hr2@tresorhotels.com

 

Το ξενοδοχείο Electra Palace Αθηνών, μέλος του ομίλου 
Electra Hotels & Resorts, επιθυμεί να προσλάβει για 6μηνη 
απασχόληση: 

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4στερα ή 5στερα 
•Γνώση και χρήση ραπτικής μηχανής απαραίτητη 
•Όρεξη για δουλειά 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα 
•Οι συστάσεις από άλλα ξενοδοχεία είναι απαραίτητες  
και θα χρησιμοποιηθούν.

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

 

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο Κρατήσεων 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή δεύτερη γλώσσα  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φωτογραφία 
στο cv@athena-pallas.grή στο φαξ: 23750 81419.

 

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης  
γλώσσας 
•Εξοικίωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στο πρόγραμμα Protel 
•Βασικές γνώσεις μαθηματικών και λογιστικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.com. 
Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπ’ 
όψιν. Kassandra Bay Resort website: www.kassandrabay.com

 

Sommelier 
(Ref.Code: FBS.14)

Are you active, social and wine 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. 
If you love hosting and interacting with people, if you take 
pride in providing exceptional customer service and you 
have a passion for wines, then Costa Navarino may be an 
ideal career opportunity for you.

Being part of our Food and Beverage team you will: 
•Create a fascinating dining experience for our guests 
•Assist them in their choice of wine that will complement 
their 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 all wine training of our associates 
•Maintain all hygiene and safety policies and HACCP 
standards  
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience as a Sommelier in a fine dining 
environment 
•A hotel school or equivalent Sommelier 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.

Cvs to be sent at: Career@costanavarino.com. Please note: 
cvs with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.

 

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται επαγ-
γελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαχειρίζεται η 
HotelBrain στην Κέρκυρα, για την παρακάτω θέση: 

Executive Housekeeper  
code EX.HS CORFU

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση επιπλέον γλωσσών 
θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
•Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα 
με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

 

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for a managed hotel in Corfu, professional for 
the position of: 

Front Office Receptionist  
(Code FOR CORFU)

Responsible to provide customer focused service to the 
Guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience. Demonstrate a “service” attitude and anticipate 
Guest needs. 

Qualifications: 
•Degree in hospitality / tourism. 
•2-3 years minimum experience as a receptionist in a 
luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both english and greek language 
is essential. 
• Very good knowledge of a second foreign language will 
be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer –oriented. 
•Excellent MS office skills. 
•Well groomed with strong communication and 
interpersonal skills. 
•Team work spirit.  
An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications.

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

 

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται για 
εποχική απασχόληση για ξενοδοχειακό συγκρότημα που δια-
χειρίζεται η HotelBrain στην Κέρκυρα, για την παρακάτω θέση:

Καμαριέρες  
(κωδ. ΚΑΜ CORFU) 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας. 
•Γνώση αγγλικών και ελληνικών θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστος χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•5μηνη απασχόληση.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

 

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

Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 

•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: Γνώση λειτουργικού 
συστήματος epitome  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση

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

Η εταιρία Aqua Vista Hotels επιθυμεί να προσλάβει:

Hotel Manager

Για ένα από τα ξενοδοχεία της, στη Σαντορίνη.  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία 3έτη σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικός, συνεργάσιμος, αποφασιστικός 
•Επιθυμητή η γνώση 2 ξένων γλωσσών 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
Βιογραφικά στο: careers@aquavistahotels.com

A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international Career.   

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Head Receptionist
•Relevant academic qualifications 
•Previous experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian  
will be considered an advantage

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager, Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O. Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel: 25863226.

A family of 1530 hotels worldwide.
Start an international Career    

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Guest Relations
•Relevant academy qualifications 
•Previous experience necessary 
•Fluent in Russian and English 

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager, Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O. Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel: 25863226.

Barcelo Hotels & Resorts: We all have the opportunity to 
do something, this is how we think and face each challenge.

We are a team of professionals and feel like part of 
Barcelo’s success.  
In Barcelo Group we think that the chance to grow is the 
best of gifts we can offer you.  
We want to offer you our hands, inspire you and share 
your illusion.

We believe that responsibility, leadership and flexibility are 
the values that allow us to reach our goals. Have the initiative 
to bet everything on yourself. Believe in your possibilities.

We believe in you.

Barcelo Hydra Beach Resort & Spa: We offer our guests 
the finest hospitality experience in our Hotel Barceló Hydra 
Beach in Plepi-Thermisia 21051 Ermioni / Peloponnese.

And we know that, to offer our guests the best, we first 
need to offer our employees the best. 
 
That’s why you’ll find exceptional work opportunities as:

Operations:  
Housekeeping Manager 

Qualifications: 
•Previous leadership experience required 
•Strong interpersonal and problem solving abilities 
•Computer literate in Microsoft Window, POS, SAP, 
applications required 
•Highly responsible & reliable 
•Ability to work well under pressure in a fast paced 
environment 
•Ability to work cohesively as part of a team 
•Communication skills in English, Italian, or French  
Ability to focus attention on guest needs, remaining calm 
and courteous at all times.

We expect: Hospitality attitude, service orientated, punctuality, 
flexibility, attentiveness, cooperation and communication, 
companied with work experience in similar Position in 
international Hotel Chains.

We offer: We offer you the opportunity to work in a young 
powerful team in a respectful environmental of Barceló 

Hydra Beach for the summer season 2014.

Please send your CV in English & Greek Language with 
current picture to the following e-mail: hydrabeach.hr@
barcelo.com only short list will be contacted.

Kipriotis Group of Hotels and the Kos international convention 
centre, located in Kos island, are seeking to employ:

Conference and Wedding Coordinator 
for Group’s conference centres of  

7.000pax total capacity

Job Description: The conference coordinator is supervised 
by a senior manager of the group and works directly with the 
operations manager as well as the sales office, by coordinating 
various aspects of conferences and special events. More 
specifically the responsibilities of the position include, but 
are not limited to:

•Plan logistical and administrative arrangements with 
confirmed conference groups and wedding planners 
- communicate with hotel’s departments to arrange for 
services and equipment 
- coordinate audio-visual equipment, meeting room and 
catering room needs 
- produce the final internal program to be distributed to 
all departments and be responsible for the planning, set 
up and dismantling of the events 
- produce memos for charging events to be 
communicated with the accounting office 
- maintain and update forecasts of both conferences and 
planned weddings and other events 
- assist with light meeting preparation work (moving 
tables, chairs, boxes, preparing give away gifts and assist 
for their distribution, etc.) 
•Prepare the logistics of site inspection visits, produce 
the related memo programs and being responsible to 
present our conference facilities to prospective clients 
•Prepare the logistics of site inspection visits, produce 
the related memo programs and being responsible to 
present our conference facilities to prospective clients 
•Organise events such as familiarisation trips and other, 
aiming at promoting Group’s conference business 
•Prepare conference bids and conference contracts 
•Respond to the needs and requests of conference 
participants at all times 
•Enforce applicable company’s regulations and policies 
•Complete other assignments as directed

Qualification requirements: Conference coordinator is 
expected to work effectively with a diverse range of individuals 
and groups. He / She should be effective communicator and 
troubleshooter, enthusiastic, self-motivated, adaptable, able 
to delegate and complete assigned tasks, and must possess 
a strong sense of responsibility. The ability to be diplomatic 
is essential because this is a customer service position. 
Some of the required qualifications are:

•Sound past experience in similar role in large scale 
hotels or conference centres 
•Hospitality or travel and tourism diploma (AEI or TEI) 
•Good knowledge of the conference market 
•Excellent organising and management skills 
•Excellent knowledge of the English language both 
verbal and writing  
Position offers: 
•Salary according to qualifications 
•Initial 6-7 months employment with possibility of 
extension to 12 months employment 
•Accommodation on Full Board basis during the 6 month 
summer season

If you want to be part of our powerful team please send 
us a detailed CV with recent photo at: cv@kipriotis.gr with 
reference “Conference and Wedding Coordinator”.

Για το ξενοδοχείο μας στην Άνδρο αναζητά:
Καμαριέρες

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

Hotel Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση F&B και rooms division 
•Πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
& του αντίστοιχου κόστους 
•Άριστη γνώση αγγλικών & επιθυμητή γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@salcon.com.gr

Το ξενοδοχείο Cavo Tagoo στην Μύκονο ζητά να προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο e-mail: 
gm@cavotagoo.gr

συνέχεια στη σελ. 18

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 

για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο  

του Τουρισμού έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

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

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Στέλεχος Εξαγωγών  
με Άριστα Αγγλικά - Native Speaker (SSG04) 

για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Αγγλικών (απαραίτητο να είναι native 
speaker) 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγο-
ράς μέσω του Διαδικτύου και η επικοινωνία με φορείς / 
οργανώσεις στην Αγγλία.

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

Η εταιρεία Be Best, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην 
Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην διοργάνωση Εμπορικών 
εκθέσεων, ζητά συνεργάτες με προϋπηρεσία, πολύ καλές 
επικοινωνιακές ικανότητες και ευχάριστη προσωπικότητα για 
τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων εκθεσιακών χώρων.
•Προϋπηρεσία στον χώρο των Πωλήσεων στον κλάδο, 
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Oι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Ι.Χ.  
Πλήρης και μόνιμη απασχόληση.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(Ασφάλιση-μισθός-bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη  
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
στη διεύθυνση info@be-best.gr

Εξωτερικοί Πωλητές B2B

Όνομα πελάτη: Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας καλλυ-
ντικών (με πελάτες καταστήματα λιανικής, S/M, Mini/M, 
καλλυντικών, κομμωτηριακών προϊόντων)

Περιοχή ευθύνης: Αττική - Πειραιάς - Στ. Ελλάδα,  
Πελοπόνησσος, Νησιά Αιγαίου. 
Αμοιβή / Παροχές: Μισθός και Bonus  
Κλάδος: Cosmetics- Consumer Goods 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας 
•Αναζητά εξωτερικούς πωλητές με τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
και εύρεση νέου 
•Επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό  
την πώληση 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες 
•Αποτελεσματική επικοινωνία σε εταιρικό  
αλλά και πελατειακό επίπεδο  
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις Β2Β, ιδανικά 
στον κλάδο των καλλυντικών (κανάλια αγοράς Drug  
& Food) 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου  
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Αναλυτική σκέψη και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα  
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus (σύμφωνα με τους στόχους πωλήσεων  
– εισπράξεων) 
•Αυτοκίνητο και έξοδα κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο  
Στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hpbusiness@gmail.com. Παρακαλούμε υποψήφιοι  
μόνο με την ανάλογη προϋπηρεσία.

MetLife, Inc. is a leading global provider of insurance 
industry serving 90 million customers in more than 60 
countries all over the world.

MetLife Alico has been operating in the Greek market 
since 1964. The company offers Individual and Group 
Insurance Plans in Life, Personal Accident, Health and 
Pension, providing comprehensive protection to 600.000 
insured all over the country.

We are seeking the right individual to assume the position of:

Independent Distribution Channel  
Sales Executive

The job holder will be responsible for: 
•Developing, implementing and controlling short and 
long term brokers’ sales objectives, plans and budget. 
•Achieving agreed sales targets in line with company 
strategy and growth objectives. 
•Developing and maintaining an efficient and effective 
relationship with existing and potential insurance 

brokers, through appropriate direction and control.  
Desired qualifications and experience: 
•University bachelor degree preferably with a business-
related major 
•Excellent knowledge of English and MS Office 
•Prior relevant experience is considered a prerequisite  
Knowledge and skills: 
•Achievement and sales oriented 
•Excellent communication, negotiation and presentation 
skills 
•Self-motivated, able to take initiative and have positive 
mind set

Our company offers a competitive compensation & 
benefits package, continuous training and opportunities 
for further career development in a friendly and fast 
paced working environment.

Send your cv’s to the following e-mail:  
resumes.hr@metlifealico.gr

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

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
(HR 21418)

Για γεωπονικά προϊόντα & αγροτικό εξοπλισμό  
με έδρα τη Θεσσαλία.  
Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει καθήκοντα 
που αφορούν: 
•Διαχείριση του πελατολογίου της εταιρείας  
(καταστήματα λιανικής με προϊόντα αγροτικού  
εξοπλισμού): παρουσίαση προϊόντων, παραγγελιοληψία, 
παρακολούθηση αναγκών και επίλυση προβλημάτων 
•Ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας: εύρεση  
δυνητικών ευκαιριών και νέων πελατών   
Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ απόφοιτοι  
γεωπονικών σχολών θα προτιμηθούν  
•Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε οργανωμένο 
τμήμα πωλήσεων μεγάλης ελληνικής ή πολυεθνικής 
εταιρείας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εργατικός/η και δραστήριος/α 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων 
•Δυνατότητα ανοίγματος νέων πελατών 
•Πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες 
υποψηφίους  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Πλήρη κάλυψη εξοδολογίων 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr  
ή fax: 210 8210230.

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

Sales Coordinator 

The exclusive Starwood property Blue Palace, is recruiting 
for the exciting new position of sales coordinator. This role 
will give to the candidate an opportunity to strengthen and 
support the mice sales manager.

Duties: 
•This position will require regular liaison with the mice 
sales manager and the director of sales & marketing on 
sales related issues. 
•Provides sales support to mice sales managers and 
assist in the preparation of sales material & RFPs. 
•Support the administrative needs of the sales process 
as well the sales & marketing department in regard  
to different administrative activities 
•To arrange and manage familiarisation trips in line with 
business needs. 
•Responsible for organizing various events 
 
Qualifications & skills: 
•Studies in tourism or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position would  
be considered as an asset. 
•Excellent command of English 
•Additional language knowledge will be considered  
an asset 
•Driving license is required 
•Communication and organization skills are of the 
utmost importance 
•Ability to thrive under pressure 
•Service orientation and flexibility are required 

Applications should be submitted in English or Greek Blue 
Palace Resort & Spa, attention Mr. Menelaos Bokeas, P.O. 
BOX 38 72053 Elounda Crete, e-mail: hr@sbokoshotels.
gr, fax: 2810-334037, tel.: 28410 65500 - 2810 334034.

Greek Customer Sales &  
Service Representative

International Airline Call Centre (Inbound),Cape 
Town, South Africa.

Are you adventurous and vibrant?? Then this is the perfect 
opportunity to relocate to one of the most beautiful exciting 
cities in the world, Cape Town.

Mindpearl is a global provider of outsourced customer 
contact solutions delivering excellence in customer support 
to many of the world’s leading companies. We currently 
have vacancies available in our Cape Town office and are 
in search of Italian speakers.

As a Customer Sales & Services Representative you will 
service passengers abroad and will be responsible for their 
airline reservations and associated duties.

Minimum requirements: 
•Fluent in Greek and English 
•Computer literate 
•Clear criminal record

Mindpearl offers full technical training, growth opportunities 
and performance incentives. Benefits include medical aid, 
provident fund and shift incentive.

•Mindpearl will cover return air ticket costs from Greece 
to South Africa. 
•In addition, Mindpearl will provide assistance in 
obtaining work permit and cover all associated costs. 
•Mindpearl will provide accommodation for a period of 
1 month.

Visit our website for more information: www.mindpearl.
com. Apply now! Please e-mail an updated CV to: Mark.
Phillips@mindpearl.com

Please see links below for accommodation in Cape 
Town: 
•http://capetown.gumtree.co.za/f-Flat-House-Real-
Estate-houses-flats-for-rent-W0QQCatIdZ9071 
•http://www.capetownbackpackers.com/html/
accommodation.asp 
•http://capetown.locanto.co.za/flatshares-rooms-for-
rent/302/

Named Account Manager

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

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

Named Account Manager

Σκοπός: Η επιτυχή εκτέλεση του sales plan με σκοπό την 
αύξηση εσόδων και τη δημιουργία νέου πελατολογίου.  
Καθήκοντα θέσης: 
•Επίτευξη ή/και υπερκάλυψη του στόχου πωλήσεων 
•Δημιουργία και διατήρηση μιας παραγωγικής λίστας 
ευκαιριών πώλησης  
•Διαχείριση του κύκλου πωλήσεων με σκοπό την αύξηση 
εσόδων στον τομέα ευθύνης σας 
•Εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανεύρεση  
υποψηφίων πελατών από την υπάρχουσα βάση  
δεδομένων μας ή σε συνεργασία με το δίκτυο  
πωλήσεών μας 
•Ενημέρωση των πελατών & των υποψήφιων πελατών 
για το προϊόν μας και τις λύσεις που προσφέρει 
•Υποστήριξη των συνεργατών όπου χρειάζεται  
για την αύξηση των πωλήσεών τους 
•Παρουσία σε εκδηλώσεις marketing, workshops  
και σεμινάρια  
Προφίλ υποψηφίου: 
•10+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε άμεση πώληση 
software solutions ή υπηρεσιών με εμπειρία πωλήσεων 
σε senior decision makers 
•5+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας με συνεργάτες 
•Επιτυχημένη προϊστορία επίτευξης στόχων 
•Εκτιμητή η γνώση κάθετων αγορών η τομέων  
σε Ελλάδα η Κύπρο 
•Εμπειρία στην ολοκλήρωση πολύπλοκων πωλήσεων, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πώλησης  
με πιθανή συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεών μας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
Εμείς προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη των στόχων

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

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα Πωλή-
σεων στην Αθήνα:

Πωλητή Software  
Λογιστικών Προγραμμάτων 

(κωδ.: ATH.SAL14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο της πληροφορικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 

•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Υπεύθυνος Πωλήσεων -  
Καλαμάτα (ΥΠΚ)

Ανώνυμη εμπορική εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια 
Αθηνών, ζητά άτομο για τη στελέχωση των γραφείων της 
στην Καλαμάτα, για την εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη 
πωλήσεων της περιοχής στον χώρο εξειδικευμένων μο-
νωτικών υλικών.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Επιθυμητό πτυχίο ανώτατης σχολής ή ανώτερης σχολής. 
πτυχίο μηχανικού θα εκτιμηθεί 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κρίνεται απαραίτητη  
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας 
•Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων   
•Άμεση διαθεσιμότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση aggelies111@gmail.com αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

Υπεύθυνος  Πωλήσεων 
Κωδ. Θέσης: ΥΠ.ΠΩΛ.

Περιγραφή Θέσης: Ο υποψήφιος, καλείται να στελεχώσει 
την εμπορική διεύθυνση εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη 
των πωλήσεων συγκεκριμένου τμήματος αυτής.

Προφίλ υποψηφίου: Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. και 
να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χώρο πωλήσεων, 
να είναι γνώστης της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας, 
να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία και ηλικία έως 40 ετών.
Τρόπος επικοινωνίας: Αποστολή βιογραφικού σημειώ-
ματος, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στη διεύθυνση: hrcomgroup@gmail.com

Υπάλληλος Πωλήσεων

Ζητείται υπάλληλος με επικοινωνιακή ικανότητα, οργανωτι-
κότητα, με πνεύμα συνεργασίας, γρήγορης και αποτελεσμα-
τικής αντίδρασης σε επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν 
στο αντικείμενο της εργασίας του, για κάλυψη θέσης στο 
τμήμα πωλήσεων εταιρείας κατασκευής ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού (www.sas.com.gr).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές  
τους υποχρεώσεις 
•Ηλικία 23-35 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Αμοιβή: 800 Ευρώ + bonus.

Υποβολή βιογραφικών στο e-mail: sales@sas.com.gr μέχρι 
15 Μαΐου 2014. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά 
και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση της εταιρεία μας.

Η T&TEAM ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ζητά για τη 
στελέχωση της ομάδας πωλήσεων μικρής λιανικής:

Σύμβουλο Πωλήσεων / Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών Μικρής Λιανικής

Προσόντα: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές  
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
και στόχευση στο αποτέλεσμα 
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες υποψηφίους)                                          
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική εξέλιξης    
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@t-team.gr

Η εταιρεία ANYMELSA δραστηριοποιείται στην διάθεση 
επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευ-
μένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προσφέροντας στην 
Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα 
προϊόντα ομορφιάς - Υαλουρονικό οξύ, plasmatherapy, 
μεσοθεραπείες & μηχανήματα RF & Laser -.

Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε 
όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες 
αγορές και αναζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων
Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή με βασικές 
αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογίου στα 
πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης  
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς: δερματολόγους - 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής. Έλεγχος - διαχείριση 
υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση  
του business plan της εταιρείας 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με 
τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων – marketing-  
διαφήμιση   
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα  
sales-marketing,. 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο  
των ιατροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών 
ενέσιμων δερμοκαλλυντικών  
•Απαραίτητη εμπειρία reporting 
• Άριστη γνώση Αγγλικής & Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, power point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις. 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια νέα  
και δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επι-
θυμητό Προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@advanceproducts.gr

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Σύμβουλο Εταιρικών Πωλήσεων  
(Κωδ. B2B 0414)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο την προ-
ώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας στην αγορά 
των επιχειρήσεων. Δημιουργεί νέες συνεργασίες, αναπτύσ-
σει τις υπάρχουσες και επιμελείται τη σωστή εξυπηρέτηση 
των πελατών του. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και 
στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing και επικοινωνίας. 

Ο/η υποψήφιος/α 
Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την προκλητική θέση 
θα πρέπει να διαθέτει:  
•Τουλάχιστον δυο (2) έτη εμπειρία στις πωλήσεις  
σε περιβάλλον B2B στο χώρο της πληροφορικής. 
•Γνώσεις διοίκησης ή marketing που αποδεικνύονται  
με σπουδές ή σχετική εργασιακή εμπειρία.  
•Δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο σκέψης, φιλοδοξία 
και αποφασιστικότητα. 
•Καλή χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο 
αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση 
και την επαφή με την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής 
κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

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

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του 
υποκαταστήματός της, στο Ηράκλειο Κρήτης, Πωλητή & 
Πωλήτρια για την ανάπτυξη πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής & αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Για πληροφορίες: 
•E-mail: giokasxa@otenet.gr 
•Fax: 211 10 99599

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ- Εισαγωγική εταιρεία βιομηχανι-
κών εργαλείων.

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί 
τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – ερ-
γαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα 
με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Πωλητές

Με έδρα:  Αττικοβοιωτία - κωδ. ΠΩΛ/ΑΒ 01,  
(Άγιος Στέφανος - Σχηματάρι - Οινόφυτα - Χαλκίδα).  
Ψάχνουμε τους καλύτερους πωλητές της αγοράς  
ικανούς να διεκδικήσουν υψηλά bonus.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με άριστη  
ικανότητα πώλησης σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης στόχων, 
ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανώτερο (τεχνική κατεύθυνση  
θα εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε 
απαιτητικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία 
και το DO IT YOURSELF  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο 
bonus. 
•Αυτοκίνητο, κινητό, i-pad και λοιπές παροχές. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης.  
9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έξοδος 4, Θέση 
Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: Cv4@fournarakis.gr

(Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία και απαραίτητη η 
αναγραφή των κωδικών θέσης). Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

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/Power Point) 
•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 the following e-mail: 
kalia.konstantinidou@vedema.gr

Η ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή Πλαστικών Α’ Υλών 
Με Έδρα την Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Προϋπηρεσία στη πώληση πλαστικών ή χημικών Α’ υλών 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ηγετικά και οργανωτικά προσόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Προσφέρεται ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, δυνα-
τότητα δημιουργικότητας σε συνδυασμό με ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών: ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., στο fax: 210 
8077079, e-mail: npsa@petsiavas.gr ή ταχυδρομικώς 
στην διεύθυνση: Αγ. Αναργύρων 21 – Κ. Κηφισιά, Τ.Κ. 
145 64. Υπ’ όψιν: Κας Χριστιάννας Τσομίδου.

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων

H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας αναζητά 
άμεσα για πρόσληψη συμβούλου πωλήσεων. 

Σας προσφέρουμε τον καλύτερο μισθό και τα περισσότερα 
ποιοτικά και ποσοτικά bonus, στο πιο σύγχρονο περιβάλλον 
στο χώρο του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

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

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

Η ACE-Hellas A.E., εταιρία πληροφορικής με ολοκληρω-
μένες λύσεις, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές για την Προώθηση  
Ηardware και ERP Συστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & σχετικού λογισμικού 
•Προτιμότερο με υπόβαθρο λογιστή 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Άριστη επικοινωνία, συνεργασιμότητα, ομαδικότητα  
και υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και την εμπειρία 
•Ανταγωνιστικό πακέτο πρόσθετων παροχών 
•Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον με σημαντικές 
προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα υπόψη τμήματος προσωπικού, σημειώνοντας 
απαραίτητα τον κωδικό θέσης ERP0105. ACE-HELLAS A.E., 
Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, 15341 Αθήνα, fax: 
210 6068699, e-mail: jobs@ace-hellas.gr

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ. Ευρωπαϊκά νηματουργεία, ζητά 
να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στη Νάουσα/ Ημαθίας:

Πωλητή
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την επίτευξη ποσοτικών στόχων  
του τμήματος πωλήσεων 
•Ανάπτυξη νέου και διατήρηση υφιστάμενου  
πελατολογίου 
•Εισήγηση ενεργειών, προτάσεων για τη μεγιστοποίηση 
της επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή, προφορική) 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Εργασιακή εμπειρία σε θέση σχετική με τον κλάδο 
•Μεταπτυχιακός τίτλος (θα εκτιμηθεί) 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οικονομικά θέματα 
•Ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών 
και μεταβλητών αμοιβών, εταιρικό κινητό τηλέφωνο και 
πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών στο pseraf@varvaressos.gr υπό-
ψη κας Σεραφείμ ή καλέστε μας στο 2332052650. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Σύμβουλοι Πωλήσεων (Πειραιάς)

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα ενταχθεί στην 
διεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας και οι αρμοδιότητες 
του θα περιλαμβάνουν την πώληση προγραμμάτων της 
εταιρίας Forthnet.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού  
Υπολογιστή 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Καθημερινά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
s.farasopoulou@homenet.com.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  2130396500.

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διέλασης 
αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Business Development Manager  
(κωδ: BDM)

Ο υποψήφιος, καλείται να στελεχώσει την εμπορική διεύ-
θυνση της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων 
στην ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και συγκεκριμένα 
στον κλάδο του αλουμινίου. 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση της τουρκικής αγοράς 
•Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας, γρήγορη αντίληψη, οργανωτικότητα,  
μεθοδικότητα. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της τουρκικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για επαγγελματική 
ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βιογραφικό  
σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: ε-mail: kampouris@
profil.gr, τηλ: 22620 32202 ή κινητό: 6945 957509, υπ’ 
όψιν δ/σης προσωπικού.

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διέλασης 
αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού 
(Κωδ: ΠΩΛΕΞ)

Ο υποψήφιος, καλείται να στελεχώσει την εμπορική διεύ-
θυνση της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων 
στο εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής  
γλώσσας 
•Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι 
•Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας, γρήγορη αντίληψη, οργανωτικότητα,  
μεθοδικότητα 
•Ηλικία έως 32 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: e-mail: 
kampouris@profil.gr, τηλ.: 22620 32202 ή στο κινητό τηλ.: 
6945957509, υπ’ όψιν δ/νσης προσωπικού.

Η εταιρία OIKOS S.A. που ειδικεύεται στην παραγωγή και 
εμπορία καλλυντικών, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Επιθεωρητές Πωλήσεων

•Με έδρα την Αθήνα για τη κάλυψη του λεκανοπεδίου 
της Αττικής, (Κωδ. Π-01)  
•Με έδρα την Αθήνα για τη  κάλυψη  
της Νότιας Ελλάδας, (Κωδ. Π-02)  
•Με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη κάλυψη της Βόρειας 
Ελλάδας, (Κωδ. Π-03)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις πωλήσεις 
του κλάδου των καλλυντικών. 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, χειρισμός 
Η/Υ, MS office, συνέπεια, επαγγελματισμό και ομαδικό 
πνεύμα εργασίας. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και γνώση της αγγλικής γλώσσας,  
θα εκτιμηθούν αναλόγως.  
Προσφέρονται: Αποδοχές αναλόγως προσόντων,  
μπόνους επί των πωλήσεων, εταιρικό αυτοκίνητο,  
κινητό. Προοπτική εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα αναφέροντας το κωδικό της θέσης, στο e-mail:  
careers@oikos-sa.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η PLEGMANET ΕΠΕ., από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών Marketing & επικοινωνίας, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για το τμήμα προώθησης 
και ανάπτυξης Μεγάλου Τηλεπικοινωνιακού παρόχου:

Τμήμα Κινητής Τηλεφωνίας (ΤΚΤ)

Για 8ωρη πρωινή καθημερινή απασχόληση.  
Αντικείμενο απασχόλησης 
•Προώθηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου ή ΙΕΚ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση στην (προφορική) επικοινωνία 
•Διάθεση για εργασία και φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Ομαδικότητα, πρωτοβουλία, ευελιξία  
Επιθυμητά προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε εταιρίες τηλεπωλήσεων ή  
σε καταστήματα αλυσίδας (με αντικείμενο πωλήσεων 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας)  
Παροχές εταιρείας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές μισθοδοσίας 
•Extra μηνιαία & ετησια bonus επίτευξης στόχων 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση στον τομέα  
της κινητής τηλεφωνίας 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info.plegma@plegmanet.
gr ή μέσω fax στο: 210 20 20 011 αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 2119581 -2. Περιοχή: 
Αχαρνών 335 κοντά σε σταθμό ΗΣΑΠ (Κάτω Πατήσια). Για 
όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί εχεμύθεια.
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Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member of 
the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Hotel Operation Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών ή ανωτέρας σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε leading hotels of the world  
ή relais et chateaux 
•Άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογο προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr. Υπόψη 
κ. M. Δακτυλίδη.

Optimal Business Action on behalf of its client a reputable 5 
stars luxury hotel that operates in Mykonos is looking for a:

Front Office Manager

Location: Mykonos 
Duration: 6 months contract  
The ideal candidate has: 
•4 years of relevant experience in a similar position  
and in a high standards hotel 
•English and Greek professional language skills 
•Degree or diploma in hospitality management 
•Knowledge of MICROS-Fidelio Opera Hotel Edition 
Property management system (will be an asset) 
•Customer service excellence mentality 
•Problem solving skills  
The client offers a competitive remuneration package 
depending on experience and accommodation.  
Qualified candidates are welcome to apply on-line. Send 
your cv’s to the following e-mail: info@optimalba.gr

Το Greco Philia Luxury Suites & Villas στη Μύκονο, ζητά 
να προσλάβει:

Night Receptionist
Προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί. 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμός. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα με πρόσφατη φω-
τογραφία σας στο e-mail: info@grecophilia.com. Όλα τα 
e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δεν θα αξιολογούνται. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

To ξενοδοχείο Oia Collection 4* στη Σαντορίνη επιθυμεί να 
εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014:

Manager 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά ή ανώτερης σχολής  
με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη  
στον ξενοδοχειακό κλάδο 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. website,  
websites τρίτων, booking engines, internet tour  
operators, travel portals) 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο ενημέρωσης, 
προώθησης και πωλήσεων 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
manager@oiacollection.com

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

Ναυαγοσώστη Πισίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ναυαγοσώστη 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη διεύθυνσης 

ανθρώπινου δυναμικού στη διεύθυνση e-mail: hr-manager@
president.gr & Ops-director@president.gr, fax: 210 6924900.

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

Υπάλληλο Υποδοχής 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Προϋπόθεση η άριστη γνώση αγγλικής, γερμανικής 
γλώσσας (γνώσεις ρωσικής, γαλλικής ή ιταλικής  
γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική συμπεριφορά  
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία.  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Υπάλληλος Υποδοχής

•Με εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

Reservations Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Γνώση διαχείρισης IDS και Webhotelier 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•12 μήνη απασχόληση (5 μήνες Κέρκυρα και 7 μήνες Αθήνα)   
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή στην Κέρκυρα 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tresorhotels.com

One of the Largest Companies in the FMCG Sector is 
currently seeking for a dynamic professional to cover the 
following position in Athens:  

Baker Master / Process Control Manager

The position reports to plant manager and has no 
subordinates.  
Main responsibilities: 
•Monitors daily production activities to ensure that 
manufactured bread meets or exceeds all the established 
quality requirements. 
•Interprets specifications and daily makes the 
appropriate adjustments, including machine adjustments 
and set ups. 
•Ensures consistency with prescribed quality, accuracy 
and production standards. 
•Undertakes fault findings and keep accurate documentation 
•Coordinate with R&D department in continues 
development and improvement of the existing products. 
•Recommends improvements in production methods.  
Requirements: 
•Fully understanding of sliced bread production from 
beginning, including mixing methods, to the END- 
fermentation and baking. 
•The appropriate candidate should be familiar with 
modern dough making technology (CBP) 
•Studies in bakery, university degree or diploma/
advanced (level3) 
•Minimum 6 years recent bakery experience in industrial 
bakery with focusing on sliced bread is mandatory 
•Problem solving and a hands-on approach, effective 
communication, innovative Ideas 
•PC literate 
•Fluency in English  
The company offers: 
•Competitive salary 
•An exciting opportunity to work in Greece for a large 
company, who is committed to its employees and 
partners.  
To apply send us your CV to the following e-mail: 
it201402@hotmail.com

Η εταιρεία MD Holidays / Myholidaysgreece.com που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού, ζητεί:

Στέλεχος με έδρα το Ηράκλειο 

Προφίλ υποψηφίου: 
•γνώση αγγλικής, γερμανικής γλώσσας σε πολύ καλό 
επίπεδο 
•προϋπηρεσία στον τομέα του τουρισμού 
•εμπειρία σε διοικητικές θέσεις και ή τμήμα γκρουπ  
 
Αποστολή βιογραφικών  
reservations@myholidaysgreece.com

To ξενοδοχείο Lindos Mare κατηγορίας 4*, που βρίσκεται 
στην περιοχή της Λίνδου, Ρόδος επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2014:

Ναυαγοσώστη Παραλίας / Beach Lifeguard

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απαραίτητο πτυχία ναυαγοσώστη 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις πρώτων βοηθειών 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό  πακέτο αποδοχών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@lindosmare.gr

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas στο 
Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2014:

Night Auditor / Υπάλληλος Υποδοχής

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία -  
οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος Opera 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά) 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φω-
τογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa Hotel»  
ζητεί:

Υπάλληλο Υποδοχής / Guest Relation

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 
•Πνεύμα συνεργασίας, καλή επικοινωνία και  
επαγγελματική συμπεριφορά 
•Απαραίτητη η γνώση ρώσικης και αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά δίχως τα παραπάνω προσόντα δεν θα ληφθούν υπ ’όψιν. 
Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας επισυναπτόμενα. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: info@pomegranatespahotel.
com, website; http://www.pomegranatespahotel.com

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

Hostess
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα. 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γερμανικά, ρώσικα, ιταλικά,  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν) 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στον αντίστοιχο 
κωδικό.  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής ανα-
ζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση Αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα.  
Τηλ: 6945 413782, e-mail:  
info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυτελής μονάδα 
θεματικού τουρισμού με έμφαση στα watersports, την yoga, 
το fitness και το Spa. Η διαμονή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) 

Safari tents, εξοπλισμένες πολυτελώς με ensuite λουτρό. 
Το πελατειακό κοινό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 
ετών, active travelers, upper/mid-upper financial status. 
Παρέχεται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες. 
Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Day Spa Therapist / Yoga Instructor

O/Η Spa Therapist/Yoga Instructor θα παρέχει υπηρεσίες 
massage και facial-body treatments. Επιθυμητή είναι η εξει-
δίκευση σε διαφορετικά είδη massage. Επίσης θα διδάσκει 
yoga σε μια ωριαία ημερήσια τάξη με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αποθεραπεία, το stretching και την μυϊκή χαλάρωση.

Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε συναφές αντικείμενο 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) σε αντίστοιχη 
θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου  
& απαιτήσεων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.  
Η γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Ικανότητα πώλησης υπηρεσιών και δεξιότητα διαχείρισης 
πελατών 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα  
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Εξειδίκευση σε διάφορα είδη-σχολές yoga 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health & fitness 
•Γνώσεις γερμανικής γλώσσας  
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από την 
εταιρεία  
Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου –15η Οκτωβρίου.

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

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η οποία 
δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Δυτική Πε-
λοπόννησο προσφέροντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές 
τουριστικές υπηρεσίες αναζητά να καλύψει για τη μονάδα 
της στη Δυτική Πελοπόννησο για τη σεζόν 2014:

Έμπειρους Συνεργάτες 

Των παρακάτω ειδικοτήτων: 
•Μασέρ - Φυσιοθεραπευτές/τριες (Κωδ. RO_PH) 
•Αισθητικούς (Κωδ.RO_BE) 
•Γυμναστές/τριες (Κωδ.RO_GY)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, πιστοποιητικά 
σχολής και σεμιναρίων είναι απαραίτητα 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής & Ρωσικής γλώσσας 
•Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ηλικία έως 28 ετών  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης,  
η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή & διατροφή εντός του ξενοδοχείου

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

H Aegeo Spas, η μεγαλύτερη αλυσίδα spa στην Ελλάδα 
αναζητά συνεργάτες των παρακάτω ειδικοτήτων:

Φυσικοθεραπευτές, Αισθητικούς

•Για να στελεχώσουν τα Spas της εταιρίας  
σε όλη την Ελλάδα. 
 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση ξένων  
γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν.

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@aegeospas.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6977 435393 
κ. Μανούσος Νίκος, 2810 – 263700 γραφεία Aegeo Spas.

Experienced Thai Massage Therapist

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

ΜΟΔΑ
Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Έμπειρη Πατρονίστ

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη ειδικότερα στο παιδικό ρούχο 
(σταθερό και ελαστικό) 
•Γνώση χειρισμού προγράμματος lectra 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS - Office.

Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ» 
στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 211 1057700.

Build your career with a company that is making an impact on a global scale! 

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing industry, join the company who is leading the crusade 
of the energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in solar modules, offers incredible opportunity 
to ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work environment. The diverse, multinational company is 
comprised of highly-skilled professionals who possess expert knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy industry and has established corporate branches in 8 countries. 
In all of its operations, the company maintains ‘best workplace practices’ and upholds the highest ethical standards. 
RECOM is an equal opportunity employer who prides itself for its diverse background and has developed its work 
force based solely on skill and expertise.

Description of Role: RECOM Corporation is currently seeking an exceptionally talented Graphic Designer to join 
the Marketing Communications team in its Athens branch office. The desired candidate will possess a passion for 
innovative design and will manage all in-house graphic design needs, including pieces for publications, presentations, 
brochures, product inserts, website, trade shows, and special events.

Key Responsibilities: 
•Closely work with marketing communications team to execute graphic design duties of the marketing strategy 
•Create graphic design pieces as required for advertising, website, corporate materials, trade shows and special 
events 
•Design and develop GUI for innovative corporate website, newsletter, social media pages and develop graphic 
materials for various activities (home page promotions, web marketing campaign, interactive promotions) 
•Work with web content manager to meet deadlines of global web content editorial calendar 
•Maintain and continuously improve brand guidelines 
•Come up with innovative and creative ideas for POP displays, press kits, seasonal campaigns 
•Oversee management of library of current and historic graphics and images 
•Create innovative presentations and templates for use by various departments  
Desired Skills & Experience: 
•Bachelor’s degree in graphic design, visual communications, or computer graphics related studies; Master’s 
degree is considered an asset 
•Minimum 10-year demonstrated work experience in related position representing top global brands/companies; 
preferably in recognized graphic design or advertising firm 
•Expert knowledge of HTML and design programs (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Acrobat, and 
especially Photoshop retouching) 
•Exceptional illustration, drawing skills, vector handling; 3D rendering and/or video animation is considered a 
major asset 
•Verifiable work examples of dynamic logo, corporate ID designs, and corporate materials (i.e. brochures, 
banners, advertising) 
•Extremely well organized and able to meet multiple deadlines simultaneously 
•Excellent verbal and written communication skills in the English language

Our expectations for selected candidates are high because we only deliver the best to our clients. Professionals 
fitting the abovementioned description, may forward their CVs tocv@recom.gr. For more information visit our website: 
www.recom-solar.com

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς Ομίλους στον τομέα 
της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει 
την παρακάτω θέση:

Κατασκευαστής Αλουμινίου (Κωδ. ΚΑΤ20) 
Με έδρα το Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: Εκπαίδευση – υποστήριξη κατασκευαστών αλουμινίου σε θυγατρικές – συνεργάτες εξωτερικού 
(χώρες Αμερικής – Αφρικής – Ασίας) στην κατασκευή συστημάτων αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο ανάπτυξης και υποστήριξης πελατών. 
 
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατασκευή συστημάτων αλουμινίου ΑΛΟΥΜΥΛ 
•Άριστη εξοικείωση με μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευαστικού (πριόνια, πρεσάκια, γωνιάστρες, κτλ)  
καθώς και με υλικά κατασκευής (σιλικόνες, μονωτικά, σίδερα, κτλ). 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση MS Office 
•Δυνατότητα ταξιδιών και βραχυχρόνιας διαμονής στο εξωτερικό 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@alumil.com αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
 Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το2006 και είναι μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, αναζητά IT για το Τμήμα Μηχανοργάνωσης:

Ωράριο εργασίας: 
•Πλήρη ή μερική απασχόληση  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 
•Άριστη γνώση βάσεων δεδομένων 
•Άριστη γνώση δικτύων 
•Άριστη γνώση προγραμματισμού 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 

•Επαγγελματική εμφάνιση  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (από το Μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6706000, κωδικός θέσης: ΙΤ.

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

Εργαζόμενος για τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Μηχανολόγος μηχανικός ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε βιομηχανία 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση προκρίνει την υποψηφιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με ένδειξη «Τεχνικός  
Διευθυντής» στο e-mail: tofea@thraceplastics.gr. Πληροφορίες τηλ: 25410 45668.

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

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

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

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

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

Position Requirements: 
•Suitable applicants should possess following set of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience (1-3 years) on IP protocols , interfaces, standards and techniques, with 
a substantial practical contribution to software engineering production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java programming and software design (preferably in Unix/Linux 
platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/Linux and scripting (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with strong organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and quick learning ability. 
•Innovative spirit.  
The above set of competencies will be proven in an assessment, held at the R&D center.  
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable for male candidates).  
You are kindly requested to apply only through our internet site www.nsn.com (Career –> Job search –> 
Greece).



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
Η ΙΤΑΛΙΚΗ πλατφόρμα Fubles.com ζητάει Area 
Manager Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία 
στον χώρο του marketing, άριστη γνώση Αγ-
γλικών, H/Y, επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες, ενθουσιαμό και θέληση για εργασία. 
E-mail: fublesgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Θεσ/νίκη ζητά Πτυχιούχο Διοίκ.
Επιχειρήσεων, Marketing με προϋπηρεσία 5-8ετών 
σε αντίστοιχη θέση-καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Ευχέρεια λόγου-επικοινωνίας-πελατοκεντρική 
αντίληψη-ομαδικό πνεύμα, για ανάπτυξη πελα-
τολογίου. E- mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855 κωδ: 0428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Area Sales Manager για Διοίκηση 
και Ηγεσία Ομάδας Πωλητών Λιανικής εντός 
Αθήνας. Προϋπηρεσία 7-10 χρόνια σε fmcg, 
προτιμητέα σε αναψυκτικά-ποτά και σε κανάλια 
λιανικής και HORECA. E-mail: info@glenfild.eu, 
τηλ: 210 6910370.

GROUP Brand Manager to develop and execute 
brand strategy, focus on BTL, in beverages. 5-10 
years fmcg brand management with solid expe-
rience in execution of BTL. CVs: info@glenfild.
eu, tel: 210 6910370.

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ άτομα από εμπορική επιχείρηση 
που αναπτύσσεται για να συνεργαστούν στον 
τομέα της Οργάνωσης και της Εποπτείας πάνω 
σε ανθρώπινο δυναμικό. Παρέχεται εκπαίδευση 
με δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλατεία Μαβίλη επε-
κτείνει τις δραστηριότητές της και ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση των τμημάτων 
της, άμεση συνεργασία, δυνατότητα για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητείται από λο-
γιστική-συμβουλευτική εταιρία, με εμπειρία 
σε προγράμματα ΕΣΠΑ, προώθηση δικτύων 
franchise, Business-Marketing Plans. Αμοιβή 
με ικανοποιητικό ποσοστό επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: link2@link.com.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για 3-5ωρη απασχόληση 
για συνεργασία στο Εμπορικό και Οργανωτικό 
Τμήμα, άριστες αποδοχές, άμεσο ξεκίνημα, τη-
λέφωνο και ραντεβού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info.ergasia@yahoo.gr, τηλ: 6906 234118, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Επόπτες για το Τμήμα 
Οργάνωσης, Εκπαίδευσης στο χώρο της ευε-
ξίας, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6984 451563.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Τμήμα Οργάνωσης, 
Εκπαίδευσης, Εποπτεία Συνεργατών στο χώρο 
του marketing, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6972 
481595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για Οργάνωση Διαχείρηση 
και Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος 
E-Shop. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: sn-sk.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Μισθός 
800€. Βιογραφικά στο e-mail: neadoulia55@
gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση μεγάλης μονάδας 
διεθνούς ομίλου στο management-marketing-
finance-sales-banking. Άτομα με εργασιακή 
εμπειρία, άνεση επικοινωνίας, όρεξη για δου-
λειά. Εκπαίδευση, αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές 
προοπτικές. E-mail: pappam100@gmail.com, 
τηλ: 210 6773990, Κύριος Μάλλας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Εξωτερική με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, ικανότητες επικοινωνίας, φιλόδοξη, 
ζητείται για επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, Κωδ: Syn-sk.

8 ΑΤΟΜΑ θα προσληφθούν άμεσα για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης νέων πελατών εταιρίας ψυχαγω-
γίας και επικοινωνίας με σταθερό μισθό-ΙΚΑ-
bonus. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

5 ΚΥΡΙΕΣ -οι θα προσληφθούν άμεσα σαν Σύμ-
βουλοι Εταιρίας ψυχαγωγίας και επικοινωνί-
ας. Προσφέρονται σταθερός μισθός - bonus 
και ΙΚΑ. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με τουλάχιστον 2ετή 
εμπειρία στην Διαχείριση και Υλοποίηση Έργων, 
πτυχίο Ανώτατης σχολής, καλή γνώση Αγγλικών, 
άριστη γνώση MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης με αντίστοιχη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: kekthessalonikis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Στελέχωση Νεοσύστατου 
Τμήματος με σκοπό την προώθηση κάρτας υγείας, 
βασικός μισθός, ευέλικτο ωράριο, ΙΚΑ, Πλατεία 
Αττικής, μισθός 330€. Τηλ: 211 1088100, 6947 
896573, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Στελέχη με εμπει-
ρία για τη Διαχείριση Πελατολογίου. Τηλ: 6980 
880749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για τη Διαχείριση και Πα-
ρακολούθηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος E-
Shop. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr, fax: 210 5156268.

VODAFONE στο Πόρτο Ράφτη επιθυμεί να προ-
σλάβει για πλήρη απασχόληση Business Advi-
sor. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος 
για την Προώθηση Προϊόντων της εταιρίας σε 
μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις και την διαχείριση 
πελατολογίου. Τηλ: 6944 448820.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για Δημιουργία, Οργάνωση και Διοίκηση νέων 
Τμημάτων Πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Εμπορικό και Οργανωτικό 
Τμήμα, παρέχεται εκπαίδευση, όχι απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικtά στο e-mail: eftmor@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ Βορείου Ελλάδος ζητεί Στέ-
λεχος για το Τμήμα Εξαγωγών με προθυμία να 
ταξιδεύει, Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εμπειρία στις 
πωλήσεις, άπταιστα Αγγλικά, ικανοποιητικό 
επίπεδο τρίτης γλώσσας. E-mail: info@kebe-
sa.gr, κας Μαρίας Σερετοπούλου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ψάχνει άτομα ως Επικεφαλή 
για Οργάνωση των Τμημάτων της και Επέκταση 
των δραστηριοτήτων της. Δυνατότητα και μέσα 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μόνιμη απασχόληση σε συσκευα-
στήριο βιολογικών φρούτων-λαχανικών, μόνιμος 
κάτοικος Αργολίδας, γνώστης της Γερμανικής 
και Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
biokarpos@gmail.com, τηλ: 6948 870604.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
Στελέχωση Νέων Τμημάτων, απαραίτητες γνώ-
σεις internet, μισθός 550€. Τηλ: 6986 212664, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΑΤΟΜΑ (3) ικανά για Κάλυψη Τμημάτων Συντο-
νισμού, Οργάνωσης και Εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης, μισθός 650€. Τηλ: 6986 212664, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 
με άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών, Ελλη-
νικών για ελληνογερμανική εταιρία στο Μόναχο 
της Γερμανίας. Μικτός Μισθός 50.000€ ετησίως. 
Βιογραφικά στο e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη, από 
γραφείο διαχείρισης ακινήτων στο Νέο Ψυχικό. 
Απαραίτητα προσόντα, οργανωτική, με καλή γνώση 
υπολογιστών. Τηλ: 210 9768158, 210 9761163, 
ώρες επικοινωνίας 9:30-17:00, καθημερινά.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Βασικές 
γνώσεις χρήσης internet, επιλογή ωραρίου, άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopou-
lou@gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με προϋπηρεσία για την 
Διευθύντρια μεγάλης εταιρίας στο κέντρο του 
Πειραιά. Αγγλικά και καλή γνώση Η/Υ. Μισθός 
900€. Δευτέρα ως Σάββατο. Τηλ: 210 9703233, 
6972 499611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τεχνική 
εταιρεία στο Μαρούσι. Καθήκοντα: Τηλέφωνα, 
ρεσεψιόν, κλείσιμο ραντεβού. Πενθήμερο 10:00-
19:00, 700€ και ασφάλιση. Τηλ: 210 9348978, 
6972 499593.

Η ISD SA, εταιρία υψηλής τεχνολογίας με έδρα 
στο Μαρούσι, αναζητά Γραμματέα Γενικής - Οικο-
νομικής Διεύθυνσης με πτυχίο ΑΕΙ, καλή γνώση 
Αγγλικής και Η/Υ, συνεργάσιμη. E-mail: anna@
isd.gr, τηλ:210 6895115.

ΑΤΟΜΑ 10, για Υπάλληλοι Γραφείου-Σύμβουλοι 
Τηλεπικοινωνιών, θα προσληφθούν από υποκα-
τάστημα εταιρίας τηλεπικοινωνιών για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Νέων Πελατών. Προσφέρεται άρι-
στο εργασιακό περιβάλλον σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, πριμ. E-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις ίντερνετ για ημιαπασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερική εργασία, 
δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου, όχι απαραίτητα 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική εταιρία ζητά Υπάλληλο νεαρής 
ηλικίας, με γνώση Η/Υ και άνεση στην επικοινωνία 
για τη Στελέχωση Καταστήματος στη Γλυφάδα. 
Ωράριο εμπορικών καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: nandreakos@veneti.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, με προϋπηρεσία στην αγορά 
για τους τομείς: Ανεύρεσης και Εξυπηρέτησης 
Πελατών-Οργάνωσης Δικτύου Συνεργατών. 
Δυνατότητα για ημιαπασχόληση ή πλήρης 
απασχόληση (Δεν αφορά εξωτερική εργασία 
ή telemarketing). Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΟ χωρίς υποχρεώσεις ζητείται για Γραμ-
ματέας. Βιογραφικά και φωτογραφίες στο e-mail: 
momikosalex@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με δυνατότητα ταξιδίων για 
Ιδιαιτέρα Γραμματέας. Βιογραφικά και φωτο-
γραφία στο e-mail: momikosalex@gmail.com.

TECHNICAL company seeks Native English 
Speaker for Secretarial Work and Technical 
Support. Speed typing and MS office expertise 
required. CVs only in English: firepump@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Διεύθυνσης, ευπαρουσίαστη 
με γνώση Αγγλικών και H/Y, δυνατότητα ταξιδίων 
θα ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: seltonbig@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η Υπάλληλος σε Τουριστικό 
Πρακτορείο με γνώσεις σε H/Y, πολύ καλό επίπεδο 
Ισπανικών καθώς και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viajeslomejor@travelling.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώση σύνταξης και 
διαχείρισης φακέλων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ από 
εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Καλαμα-
ριά της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα. Ευέλικτο ωράριο, άμε-
σο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ, τιμή 830€. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexandros.xenos@ya-
hoo.gr, τηλ: 6984 428009, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με τουλάχιστον 
2ετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης και 
υλοποίησης έργων, πτυχίο Ανώτατης σχολής, 
καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση MS Of-
fice. Βιογραφικά στο e-mail: hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για γραφείο εμπορικών συναλ-
λαγών στην Σαντορίνη ως Γραμματέας. Μισθός 
έως 700€, αναλόγως προσόντων, διαμονή και 
εισιτήρια δωρεάν. Τηλ: 6984 912603, 6944 
768346.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία ζητά 1 άτομο, Απόφοιτο του-
λάχιστον Λυκείου, επικοινωνιακό, εξωστρεφές, 
αισιόδοξο με γνώσεις πληροφορικής και διάθεση 
για δημιουργική δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: 
paivalis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με τουλάχιστον 
2ετή εμπειρία στον τομέα της Διαχείρισης και 
Υλοποίησης Έργων, πτυχίο Ανώτατης Σχολής, 
καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση MS Of-
fice. Βιογραφικά στο e-mail: hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Μισθός 
550€. Βιογραφικά στο e-mail: bizroute13@
gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται άμεσα για εσωτερικές εργασίες, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώσεις in-
ternet σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές, (χωρίς 
Πτυχία). Βιογραφικά στο e-mail: neadoulia55@
gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
Πωλήσεων. Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή 
άριστη γνώση Ιταλικών ή Ισπανικών. Χειρισμός 
Η/Υ, ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επι-
κοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: creative@
multitank.net.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται από εταιρία 
διαφήμισης με ευχέρεια λόγου και δυνατότητα 
επικοινωνίας. Προσφέρονται εκπαίδευση, μισθός, 
bonus, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, 
09:00-17:00.

PERSONAL Assistant εμφανίσιμη ζητείται. Δυ-
νατότητα ταξιδιών, γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@webtveurope.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ εμφανίσιμη με άνεση στην επι-
κοινωνία ζητείται από διαφημιστική εταιρία. Πλή-
ρης απασχόληση, γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@webtvcosmos.
com, ΚΘ. 12.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση με ευχέρεια στην επι-
κοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για Υποστήρι-
ξη Back Office από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στην Αγία Παρασκευή. Ημιαπασχόληση, απο-
γευματινό ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
redcloudhellas@gmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της παροχής υπη-
ρεσιών στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά Υπάλ-
ληλο Τμήματος Διαχείρισης Πελατών. Απόφοιτο 
Λυκείου και άνω. Καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: sotiria.menounou@adecco.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Υπάλληλος Γραφείου, κά-
τοικος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος 
ΑΕΙ - ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Προϋπηρεσία θα αξιολογηθεί. Απασχόληση πλή-
ρης. Βιογραφικά και απαραίτητα φωτογραφία 
στο e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από από μεγάλη Α.Ε με 
έδρα τη ΒΙΠΕ Αχαρνών για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία καλή γνώση office και 
εφαρμογών γραφείου, δακτυλογράφηση, Αγγλικά, 
επιθυμητή γνώση Ιταλικών. E-mail:cv_center@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο οδοντιατρείο στο κέντρο 
της Αθήνας Γραμματέας, με ευχέρεια επικοινωνίας 
και καλή χρήση Η/Υ. Επιθυμητή η εμπειρία σε 
συναφή χώρο. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: omanou@dent.uoa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για πολυτελές συγκρό-
τημα στην Λήμνο με προϋπηρεσία σε συστήματα 
ξενοδοχειακών κρατήσεων και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής και μιας δεύτερης γλώσσας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mtoanoglou@euroxenia.com.

ΝΕΟΙ –ες ζητούνται για Υποστήριξη Γραφείου, 
αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6936 020367, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ζητεί Υπάλληλο για πλήρη απασχόληση, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, να μιλά Κινέζι-
κα, με εμπειρία στα social media και internet 
marketing, περιοχή Παλλήνη. Τηλ: 210 6030160, 
3944384060.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από γραφείο ενοικιάσε-
ων αυτοκινήτων στη Σαντορίνη, καλή γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Τηλ: 6944 332253.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση με ευχέρεια στην επι-
κοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Editing – Writing –
Administrative Support for EU Proposals με 
πτυχίο ΑΕΙ, πτυχίο Αγγλικής γλώσσας, H/Y και 
MS Office, ευχέρεια σύνταξης γραπτών κει-
μένων-ευχέρεια επικοινωνίας-συνδυαστική 
σκέψη-κριτική ικανότητα-ευχάριστη διάθεση-
αφιέρωση χρόνου. E-mail: hr@avmap.gr, κωδ: 
PRJ32/2014.

ΑΤΟΜΟ απόφοιτο Γυμνασίου-Λυκείου ή 
φοιτητής, ζητείται από εμπορική εταιρία για 
5θήμερη πρωινή απασχόληση στο Τμήμα 
Αρχειοθέτησης, βασικός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 3604367.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική και κατασκευαστική εταιρία 
με έδρα το Κορωπί ζητά για άμεση πρόσληψη 
άτομο για Υπάλληλο Γραφείου με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και υπολογιστών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@geochem.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ζητεί νέα εμφανίσιμη με 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, ευχάριστη και επι-
κοινωνιακή προσωπικότητα για Γραμματεία 
Διεύθυνσης. Βιογραφικά με φώτο στο e-mail: 
email.focusplus.net@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης στα Βόρεια Προάστεια. Τηλ: 6958 
459068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ιατρική Τηλεγραμματεία. 
Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ και γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: secretary@
profclinic.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Corporate, Incentive, 
Outgoing με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε 
αντίστοιχη εταιρία, και πολύ καλές γνώσεις 
Αγλλικών, Microsoft Office καθώς και Amadeus. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@frei.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος DMC-MICE με γνώσεις 
τουλάχιστον 7 -10 έτη στο συγκεκριμένο αντι-
κείμενο, με καλές γνώσεις Αγγλικών, Γαλλικών, 
Microsoft Office. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
frei.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πωλήσεων αντιπροσωπίας αυ-
τοκινήτων ζητείται, απαραίτητα προσόντα: Πολύ 
εμφανίσιμη, Πτυχιούχος, καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ, μικρή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: vichou@kaltsounis.gr, fax: 210 2587060.

ΑΤΟΜΟ για Γραμματειακή Υποστήριξη, με πολύ 
καλή γνώση Η/Υ, τυφλό σύστημα, βασικές γνώσεις 
λογιστικής. Τηλ: 6936 710420.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητεί για άμεση πρό-
σληψη, 4 άτομα, παρέχεται βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους παραγωγικότητας. Τηλ: 212 6875717.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 4 άτομα για πλήρη 
απασχόληση, βασικός μισθός, ΙΚΑ, πριμ παρα-
γωγικότητας. Τηλ: 210 6875700, 212 6975710.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία εκπαίδευσης, για 
Θέσεις Γραφείου, με καλή επικοινωνία. Τηλ: 
210 5147000, ώρες επικοινωνίας 09:00-19:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
ηλικίας, ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές απο-
δοχές, αύξηση εισοδημάτων χωρίς να ρισκάρετε 
την τωρινή σας εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6974 559783.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για μερική απογευματινή, 
εσωτερική απασχόληση γραφείο. Ευέλικτο ωράριο, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (3) άτομα. Ευέλικτο ωράριο, άμεσο 
ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 6973 910604, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Γραμματέας Διευθύνσεως, γνώστης 
Ελληνικών, Αραβικών και Αγγλικών, για εργα-
σία σε Αραβικό κράτος. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@domeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώση σύνταξης και διαχεί-
ρισης φακέλων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ από εταιρία 
Συμβούλων Επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για γραφείο στον Περισσό, 
κοντά στον σταθμό του ηλεκτρικού. Τηλ: 210 
9703396, 6072 499611.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται για Τηλεφωνική 
Ενημέρωση δημοτών, εν όψη των δημοτικών και 
νομαρχιακών εκλογών. Δυνατότητα πρωινής ή 
απογευματινής απασχόλησης. Σταθερός μισθός και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: customerservice@
winwin-vbm.gr, τηλ: 213 0008790.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη απασχόληση. Βα-
σικές γνώσεις χρήσης internet, επιλογή ωρα-
ρίου, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για DMC-Corporate με εμπει-
ρία τουλάχιστον 7 έτη στο αντικείμενο. Γνώσεις 
άριστες σε Αγλλικά, Γαλλικά, Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.kontalis@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες  
Σχέσεις – Διαφήμιση
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ Οικονομικών ζητούνται από 
εταιρία σε Τομείς Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέ-
σεων, Marketing για επέκταση της εταιρίας στη 
Δάφνη, παρέχεται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6941 591109.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Θεσ/νίκη ζητά Πτυχιούχο Διοίκ. 
Επιχειρήσεων, Marketing με προϋπηρεσία 5-8ετών 
σε αντίστοιχη θέση-καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Ευχέρεια λόγου-επικοινωνίας-πελατοκεντρική 
αντίληψη-ομαδικό πνεύμα, για ανάπτυξη πελα-
τολογίου. E- mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855 κωδ: 0428.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσε-
ων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομι-
κά / Marketing με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προώθησης και Διαφήμισης 
νεοεισερχόμενων brands στην αγορά αναψυ-
κτικών με έμφαση σε BTL και events. Ανάλογη 
προϋπηρεσία 5-10 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

Η ARCHIZO με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά 
νέα-ο Απόφοιτο σχολής-τμήματος Marketing με 
εξειδίκευση τα social media και το e-marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@archizo.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία για παρουσιάσεις 
PowerPoint. Τηλ: 212 2123400.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών internet ΑΕΕ ζητεί 2 άτομα, 
με δυνατότητα ταξιδίων, για το τμήμα Marketing 
και Eξυπηρέτηση Πελατών. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ για νέο πολιτικό κόμμα σε όλη 
την Ελλάδα. E-mail: g.p.anagnostopoulos@gmail.
com, κωδ. ΑΝΤ-2.

συνέχεια στη σελ. 22

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων
Αρμοδιότητες 
•Τήρηση ποιοτικών συστημάτων ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005, ISO 14001:2004 
•Παρακολούθηση & διασφάλιση διαδικασιών  
παραγωγής. 
•Εκπαίδευση & επίβλεψη προσωπικού 
•Συμβολή στον προγραμματισμό της συντήρησης  
του μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης  
της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας  
στους χώρους της παραγωγής 

Προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με ειδικότητα τεχνολόγος τροφίμων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών με αντίστοιχη 
εμπειρία 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ & Αγγλικών 
•Εμπειρία σε καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα και στην επίλυση 
προβλημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Η εταιρεία ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ζητάει:

Χημικό ή Χημικό Μηχανικό για το Τμήμα Πωλήσεων
Προϋποθέσεις: 
•Άριστα Αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 

•Δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@astronchemicals.gr

Ο πελάτης μας, ιατρικό κέντρο, επιθυμεί να προσλάβει:

Μαία / Νοσηλεύτρια με Άριστα Γαλλικά 
(NURF04)

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να: 
•είναι κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ/ ΤΕΙ νοσηλευτικής 
•διαθέτει 2ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα 
•διαθέτει πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•διαθέτει ευγένεια και πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες  
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσα-
λονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - Fax: 2310 – 271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 
-7470380, e-mail: skywalker@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια εί-
ναι αυτονόητη.

H Παππάς Ανελκυστήρες, η κορυφαία Ελληνική Πολυεθνική στην παροχή καινοτόμων προϊόντων (ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους, αναβατόρια φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ κτλ) και υπηρεσιών (μελέτη, σχεδιασμό, 
εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση) για ασφαλή μετακίνηση εντός κτιρίων, αναζητά:

Μηχανικό Παραγωγής - Trainee 
για το Κέντρο Καινοτομίας στον Ασπρόπυργο

Βασικές αρμοδιότητες 
•Τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία παραγωγής και συναρμολόγησης 
•Συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία 
•Συμμετοχή στη βελτίωση των υφιστάμενων παραγωγικών διαδικασιών και στην εισαγωγή νέων 
•Συμμετοχή στην οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργου  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ηλεκτρονικού ή μηχανικού αυτοματισμού 
•Επιθυμητή εμπειρία εργασίας σε οργανωμένο περιβάλλον παραγωγής προϊόντων αυτοματισμού  
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Επιθυμητή η γνώση Visual Studio, PMC και Assembly 
•Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή εξοικείωση με όργανα και εργαλεία (πολύμετρα, απογυμνωτές καλωδίων, πρεσάκια κλπ) 
•Εξαιρετικές αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες 
•Προσήλωση στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων 
•Καινοτόμο πνεύμα, θέληση να εισάγει καινοτόμες προσεγγίσεις ή τρόπους δουλειάς 
•Εγρήγορση και υψηλή ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντος και αξιοποίησης ευκαιριών που προκύπτουν  
από αυτό 
•Προσήλωση στη λεπτομέρεια και στο εξαιρετικό αποτέλεσμα 
•Γνώση σε εύρος και σε βάθος του αντικειμένου και ενδιαφέρον για συνεχή προσωπική βελτίωση 
•Σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Καθημερινή εφαρμογή υψηλών ηθικών στάνταρ και ομαδικό πνεύμα  
Η θέση βρίσκεται στο κέντρο καινοτομίας (Pappas Innovation Center) στον Ασπρόπυργο.  
Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: marketing@pappaslift.gr

Η εταιρεία: «Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.», κατασκευής και εμπορίας αμαξωμάτων, λεωφορείων και ειδικών οχημάτων, με έδρα 
τον Ασπρόπυργο, αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό
Περιγραφή θέσης:  
•Σχεδιασμός και μελέτη. 
•Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων για την σύνθεση  
της τελικής μορφής της οικονομικοτεχνικής προσφοράς. 
•Υπεύθυνος παραγωγής 
•Επίβλεψη συστήματος ποιότητας  ISO 9001 : 2008  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού πολυτεχνικής σχολής 
(ΑΕΙ) 
•Καλή γνώση Η/Υ (Autocad) 
•Καλή γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση  
γερμανικών. 
•Εκπληρωμένης στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί  
ιδιαιτέρως.  
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Μεθοδικότητα και συνέπεια  
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες /  
συνεργάτες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  
info@nikas-buses.gr

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

Διευθυντή Συνεργείου 
(Κωδικός Θέσης: SDM1)

Η εταιρεία-πελάτης: Η εταιρεία διακρίνεται για την ηγετική και μακροχρόνια παρουσία στον κλάδο της, καθώς και 
για την αναπτυξιακή της προοπτική. Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη. Το τμήμα του συνεργείου είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό για την εταιρεία και επομένως η οργάνωση και η περαιτέρω ανάπτυξή του θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας.

Η θέση: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
συνεργείου και θα αναφέρεται στη Διοίκηση της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του, μεταξύ άλλων, 
θα περιλαμβάνουν:

•Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης (διάγνωση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων) 
•Διαχείριση σχέσεων με πελάτες και διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησής τους 
•Διασφάλιση της εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών συντήρησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα 
ποιότητας και τις προδιαγραφές 
•Διαχείριση, συντονισμός και έλεγχος του προσωπικού του συνεργείου.

Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του 
Διευθυντή Συνεργείου, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

•Πανεπιστημιακός τίτλος μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως υπεύθυνος οργανωμένου συνεργείου οχημάτων ή μηχανημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και MS Office 
•Δυναμική προσωπικότητα, με αναπτυγμένη την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού

Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Συνεργείου, σας προ-
σφέρονται τα ακόλουθα:

•Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές 
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς ανάπτυξης 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Ενδιαφέρεστε; Διακρίνεστε για την ικανότητά σας να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες και να τις υλοποιείτε με επιτυχία; 
Ξεχωρίζετε για τις τεχνικές σας γνώσεις, καθώς και για την επιμονή σας να πετυχαίνετε στόχους. Αντιμετωπίζετε ως 
πρόκληση την προοπτική να ηγηθείτε ενός Συνεργείου, σε μία καταξιωμένη εταιρεία με εξαιρετικές προοπτικές; Εάν 
ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο cv@qmetric.gr (Κωδικός Θέσης: SDM1). 

Η διαδικασία αξιολόγησης: Η εταιρεία μας εφαρμόζει μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολόγησης των υποψηφίων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου στελέχωσης, 
οι υποψήφιοι που θα πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης, θα αξιολογηθούν με τη χρήση δομημένων συνεντεύξεων 
(competency based interviews), ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και έλεγχος συστάσεων.

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποι-
ημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λο-
γαριασμό πελάτη της:

Διαχειριστή/τρια  
(Ατυχημάτων) Στόλου Αυτοκινήτων

Ο/Η διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος/η για όλο τον κύκλο σχετικά με τα ατυχήματα, διαχείριση ασφαλειών, συνεργία, 
τιμολόγηση, after sales.

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρία θα συνεκτιμηθεί.  
•Άριστος χειρισμός Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) 
•Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Δυναμική προσωπικότητα με ευελιξία   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλό μισθολογικό πακέτο 
•Εξαιρετικό περιβάλλον  εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. Τηλ. Επικοινωνίας 210 8210555.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα για συνεργασία 
από πολυεθνική εταιρία που δραστηροποιείτε 
στο χώρο των πωλήσεων και του δικτυακού 
μαρκετινγκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Χορηγιών - Διαφημίσεων - Δημοσίων 
Σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr.

Η AVS Automotive (καινοτόμες τεχνολογίες 
πληροφορικής και σχεδιασμός τηλεματικών/
διαγνωστικών συσκευών) αναζητεί Συνεργάτη 
για την επικοινωνία με πελάτες στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. E-mail: info@avsautomotive.com, 
τηλ: 210 9750117, 210 9737990, κος Νικηφόρος.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο χώρο Marketing, πλήρη 
ή μερική απασχόληση, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 
6972 481595.

ΝΕΟΙ -ες με άνεση στον χειρισμό Η/Υ και internet 
ζητούνται από εμπορική εταιρία για ανάπτυξη και 
εξυπηρέτηση πελατολογίου. Ωράριο ευέλικτο, 
ανεξάρτητη συνεργασία, δεν απαιτείται προη-
γούμενη εμπειρία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ σοβαρά και δραστήρια για ανεξάρτητη 
συνεργασία ως Υπεύθυνοι Δημιουργίας και 
Επίβλεψης Δικτύου. Πλήρης εκπαίδευση και 
υποστήριξη. Μεγάλες οικονομικές απολαβές. 
Εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Συνεργάτες για στελέχωση 
τμήματος από την MPD Club ΑΕ. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.neratzi@mekarta.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για 
το τμήμα marketing - πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@idplus.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για του-
ριστικό οδηγό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
greek-advertising.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πλήρη απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί άμεσα 2 Στελέχη 
Marketing για πώληση διαφημιστικού χώρου 
σε portals και εφημερίδες. Ικανότητα επικοινω-
νίας, διαπραγμάτευσης, εξυπηρέτησης. Εμπειρία 
στην πώληση digital διαφήμισης απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@paraskhnio.gr.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ το εισόδημά σας σαν Ανε-
ξάρτητος Συνεργάτης γνωστής πολυεθνικής, 
προϋπόθεση σοβαρότητα, δωρεάν εκπαίδευση, 
ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, bonus, προώθη-
ση δωρεάν κωδικού μέλους, από το χώρο σας, 
δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στο χώρο του marketing, δη-
μοσίων σχέσεων για έξτρα εισόδημα με ευέλικτο 
ωράριο, ανεξάρτητη συνεργασία και δυνατότητα 
καριέρας. Τηλ: 6972 481589.

ΕΜΠΕΙΡΑ Στελέχη ζητούνται από εταιρία δι-
αφήμισης με ευχέρεια λόγου και δυνατότητα 
επικοινωνίας. Προσφέρονται εκπαίδευση, μι- 
σθός, bonus, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ εμφανίσιμη με εμπειρία στο χώρο 
των Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιογραφίας 
ζητείται από κλινική Δερματολογίας-Πλαστικής 
χειρουργικής για πλήρη απασχόληση, Αγγλικά, 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τουριστικό Οδηγό από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Πωλητές για το 
τμήμα marketing. Βιογραφικά στο e-mail: info@
idplus.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ-Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο, 
χρήστη Η/Υ, Αγγλικά, συντονιστικές και επι-
κοινωνιακές ικανότητες, φιλόδοξη, εργατική, 
ζητείται για νέα επιχείρηση διαφημιστικών-προ-
ωθητικών εταιρικών υπηρεσιών πληροφορικής. 
E-mail με φωτογραφία: euroreal1@gmail.com, 
κωδ: A-Syn-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακό προφίλ για 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Ευέλικτο ωράριο. 
Τακτικά σεμινάρια και εκπαίδευση, προοπτικές 
επαγγελματικής καριέρας στο χώρο του marketing. 
Τηλ: 6993 275363.

Η SPYROU Holidays Club ιδιοκτήτρια 3 ξενοδο-
χειακών μονάδων με εξειδίκευση στις Ελληνικές 
και Διεθνείς χρονομισθώσεις ζητά Υπεύθυνο 
Marketing και Προωθητικών Ενεργειών με έδρα 
την Αθήνα, ως Εξωτερικό Συνεργάτη. E-mail: 
g.michalis@skopeloshotes.eu.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ατελιέ με πολύχρονη πείρα στο 
χώρο, ζητεί Πωλητή -τρια Διαφήμισης, με πολύ 
καλά ποσοστά, για τοπικό καινοτόμο οδηγό σε 
περιοχή Αχαρνών-Θρακομακεδόνων. Ε-mail: 
gpelekis@otenet.gr, τηλ: 210 2713170, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Απόφοιτες -ους AEI-
TEI θετικών επιστημών, με εργασιακή εμπει-

ρία, για Στελέχωση Νευραλγικών θέσεων 
marketing-management-finance-sales. E-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 6773990, 
κος Μάλλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ατελιέ με πολύχρονη πείρα στο 
χώρο, ζητεί Πωλητή -τρια Διαφήμισης, με πολύ 
καλά ποσοστά, για τοπικό καινοτόμο οδηγό σε 
περιοχή Αχαρνών-Θρακομακεδόνων. Ε-mail: 
gpelekis@otenet.gr, τηλ: 210 2713170, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο για Γραμματεία 
- Δημόσιες σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοι-
νωνία, χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΟΜΑΔΑ Συμβούλων eBusiness και Media αναζητά 
ταλαντούχα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες στο 
B2B Marketing και Communication για συνεργα-
σία. Βιογραφικά απαραίτητα με φωτογραφία και 
LinkedIn profile στο e-mail: crisoseu@gmail.com.

SOCIAL Media Manager needed for English 
Booking website. CVs: aulson@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπεύθυνο Marketing με σχετική 
επαγγελματική εμπειρία για να αναλάβει την 
παρουσία της εταιρίας σε Social Media και εκ-
θέσεις για Διέυρυνση Πελατολογίου στην διεθνή 
αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: nfo@linababy.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών φωτισμού αναζητά Απόφοιτο 
Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις μάρκε-
τινγκ και μάνατζμεντ ως Υπεύθυνο Διεύθυνσης 
και Μάρκετινγκ. Ζητείται υπευθυνότητα, εργα-
τικότητα, μεθοδικότητα. E-mail: serpa@otenet.
gr, κωδ: ΜΚ01.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Marketing ζητούνται, για μόνιμη 
ανεξάρτητη Συνεργασία από Πολυεθνική εταιρία 
στον τομέα της Διατροφής. Τηλ: 6973 910604.

Λογιστές - Υπάλληλοι 
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρί-
ου για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώ-
ση H/Y, ERP (κατά προτίμηση softone, excel, 
Αγγλικών, βασικών γνώσεων εμπορικής λο-
γιστικής. Βιογραφικά στο e-mail: gtecogr@
gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επιχείρηση στην περιοχή Μάν-
δρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με Βοη-
θό Λογιστή. Προϋπηρεσία 2-4 έτη και να έχουν 
αναλάβει ουσιαστικές αρμοδιότητες στο λογι-
στήριο μιας βιομηχανικής εταιρίας, διαθέτοντας 
γνώση κοστολόγησης. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ και εμπει-
ρία άνω των 2 ετών για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη γνώση: Windows, MS Office, Αγγλι-
κών, Λογιστικής Γ’ κατηγορίας, ΚΒΣ, εφαρμογών 
εμπορικής διαχείρισης. E-mail: info@ime.com.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής, άτομο ζητείται για ημι-
απασχόληση από ΑΕ. εμπορίας τροφίμων στη 
ΒΙΠΕΘ. Επιθυμητή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών 
και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounts@flavour-factory.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επιχείρηση στην περιοχή Μάν-
δρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με: Βοηθό 
Λογιστή προϋπηρεσία 2-4 έτη και να έχουν ανα-
λάβει ουσιαστικές αρμοδιότητες στο λογιστήριο 
μιας βιομηχανικής εταιρίας, διαθέτοντας γνώση 
κοστολόγησης. E-mail: selctiondpt@creme-
delacreme.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογιστή. Απαραί-
τητα: Γνώσεις Λογιστικής, προϋπηρεσία τουλάχι-
στον 2ετή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, πολύ 
καλά Αγγλικά, Ιταλικά, άριστη γνώση χειρισμού 
Microsoft Office, επιθυμητή γνώση προγράμματος 
ERP. E-mail: info@viko.gr, fax: 210 5582517.

ΣΟΒΑΡΗ Eμπορική εταιρία, (περιοχή Μενιδίου) 
ζητεί Βοηθό Λογιστή. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση καταχώρησης σε διπλογραφικά βιβλία, 
βασικές αρχές Ε.Γ.Λ.Σ, ενημέρωση - παρακο-
λούθηση βιβλίου αποθήκης, Αγγλικά. E-mail: 
nobelxilinakisd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με προϋπηρεσία του-
λάχιστον 1 έτους για Λογιστικό Γραφείο στην 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
μισθοδοσίας, καταχώρηση βιβλίων, φορολογικές 
δηλώσεις, εξωτερικές εργασίες. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobcvnow@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με εμπειρία σε βιβλία 
Β’και Γ’ κατηγορίας για Συστέγαση και Συνεργα-
σία. Προσφέρεται χώρος εργασίας, τηλέφωνο, 
internet, πλήρης εξοπλισμός γραφείου χωρίς 
επιβάρυνση ενοικίου και λειτουργικά έξοδα, στο 
Χαλάνδρι. E-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με προϋπηρεσία σε 
Τουριστικό Γραφείο τουλάχιστον 10ετή, με 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@frei.gr, κα Ράπτη.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή σε λογιστικό γραφείο στο Ίλιον, 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5έτη προϋπηρεσία 
σε Γ κατηγορίας βιβλία. Καλή γνώση μισθοδοσί-

ας, άριστη γνώση excel, office κλπ., επιθυμητή 
γνώση προγραμμάτων prosvasis. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilionlogistikografeio@gmail.com.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική - Λογιστική - Πλη-
ροφορικής, για υποστήριξη on-site και on-line 
πελατών. Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. 
Τελειόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία με έδρα το Κορωπί, 5θήμερη εργασία, 
προτιμούνται κάτοικοι Μεσογείων Αττικής. Τηλ: 
210 9753757.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές με πτυχίο Β΄ Τάξης (Κωδ. 
001) και με πτυχίο Γ΄ Τάξης (Κωδ. 002). Απαραίτητη 
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
inmetron.gr, fax: 210 3211181.

ERP Consultant ζητείται για υποστήριξη προ-
γραμμάτων από εταιρία μηχανογράφησης στο 
Περιστέρι. Απαραίτητες γνώσεις Γενικής Λο-
γιστικής και προϋπηρεσία σε υποστήριξη προ-
γραμμάτων. Επιθυμητή γνώση SOFT1. Κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Εκπληρωμένο στρατιωτικό. 
E-mail: idelig@exetech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ με 
κάρτα ανεργίας και καλές γνώσεις προγραμμάτων 
Epsilon και Singular. Προϋπηρεσία προαιρετική. 
Παρέχεται βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
6977 764033, Χριστίνα Τοπαλίδου.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από ανώνυμη εταιρία 
telecom και security στο Μαρούσι. English spo-
ken – written, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
είναι απαραίτητη. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: onoma@acci.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε εισαγωγική 
εταιρία ελαστικών (καλή γνώση Αγγλικών και 
χειρισμός Η/Υ). Μισθός ικανοποιητικός, προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistikografeio190@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, Βοηθός Λογιστή με 2ετή προ-
ϋπηρεσία σε Λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας 
καλή γνώση εγγραφών ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ερ-
γατικά, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή 
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@powerservices.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Φαρμακαποθήκη με έδρα το Μοσχάτο 
Αττικής ζητεί ιδιαίτερα καταρτισμένο και ικανό 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή πολύ έμπειρο Βοη-
θό Λογιστή εξελίξιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@lionpharma.gr, fax: 210 4821825, 
κωδ:.Λ04-14.

ΜΕΓΑΛΗ Φαρμακαποθήκη με έδρα την ανατολική 
Θεσσαλονίκη ζητεί ιδιαίτερα καταρτισμένο και 
ικανό Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή πολύ έμπειρο 
Βοηθό Λογιστή εξελίξιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@vitafarm.gr, κωδ: Λ04-14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋπηρεσία αρκετών 
χρόνων σε λογιστικό γραφείο ή ελεγκτική εταιρία, 
άριστες γνώσεις ανώνυμων εταιριών, μισθο-
δοσίας, βιβλίων Γ’ κατηγορίας, ισολογισμοί, 
δηλώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: taxveto@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλά-
χιστον 5ετίας σε Ε.Π.Ε. και πρόγραμμα UNION. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 8810109, κος 
Θεοδωρόπουλο.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από λογιστήριο εταιρίας με 
έδρα τις Αχαρνές, κατά προτίμηση Απόφοιτος 
τουλάχιστον ΤΕΙ Λογιστικής. Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια Α΄ τάξης για τήρηση βιβλίων 
γ΄ κατηγορίας και γραμματειακή υποστήριξη. 
‘Aριστη γνώση ΚΦΑΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, καθώς και 
προγράμματος Κεφάλαιο erp. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@maili.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τελειόφοιτοι Οικονομικών σχο-
λών ξεκινούν σταδιοδρομία ως Λογιστές αφού 
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία προϋπηρεσία. 
Καθοδήγηση Λογιστών βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Κέντρο λογιστικής 
Ηράκλειτος, Εγνατία. Τηλ: 2310 275605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Λογίστρια, οξυδερκής, που να 
μπορεί να εργαστεί υπό πίεση. Γνώση Κεφα-
λαίου, γνώση εμπορικής διαχείρισης και Office 
(Κέντρο, Θεσσαλονίκη). Βιογραφικά στο e-mail: 
irini.mms@gmail.com.

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Γραφείο ζητείται Λογι-
στής-τρια-Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υποστήριξης. 
Απαραίτητα: Εμπειρία τήρησης βιβλίων κατηγορίας 
Β’, γνώση μηχανογράφησης, άριστη χρήση Η/Υ 
(MS Office-Internet), πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, οργανωτικότητα, ευχαίρεια επικοινω-
νίας. E-mail: mbogris@bogris.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία, γνώση προγραμμάτων αποθήκης 
επισιτιστικών επιχειρήσεων. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλά-
χιστον 5ετίας σε Ε.Π.Ε. και πρόγραμμα UNION. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 8810109, κος 
Θεοδωρόπουλο.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με σχετική προϋπηρεσία για 
Λογιστικό Γραφείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 
για πλήρη πενθήμερη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: newcompanycv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λογιστικό γραφείο στην 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για πλήρη πενθήμερη 
απασχόληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com, τηλ: 
6937 837289.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διεθνών Μεταφορών στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης, ζητάει Βοηθό Λογιστή με πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, με 3ετή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
.thessaloniki@italylines.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια ΑΕΙ-ΤΕΙ Α΄Τάξεως με εμπει-
ρία σε βιβλία κατηγορίας Γ’ για απασχόληση σε 
ανώνυμη κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.geo.1@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη ζητά να 
προσλάβει άτομο με βασικές γνώσεις λογιστι-
κής. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: logistikofira@yahoo.com.

ΒΟΗΘΟΙ Λογιστές Απόφοιτοι Οικονομικών σχο-
λών, προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις αφού 
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε βιβλία Γ’ 
κατηγορίας και μηχανογράφηση. Ηράκλειτος 
Εγνατία 69 Θεσ/νίκη. Τηλ: 2310 275605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από Λογιστικό Γραφείο της 
Θεσσαλονίκης για πλήρη πενθήμερη απασχό-
ληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobcvnow@gmail.com.

Η ΓΕΝΙΚΗ κλινική Άγιος Γεώργιος Έδεσσας 
ζητά να προσλάβει Νοσηλευτικό Προσωπικό 
(ΤΕΙ), Τεχνολόγους-Ακτινολόγους (ΤΕΙ) και 
Βοηθό Λογιστή (ΤΕΙ). Βιογραφικά στο e-mail: 
dioikisi@klinikiag.gr, τηλ: 23810 25401, 23810 
25403, κα Σταυρίδη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία για 
πλήρη απασχόληση σε εμπορική εταιρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από νέα ασφαλιστική εταιρία Προϊ-
στάμενος Λογιστηρίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ασφαλιστική εταιρία.Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με άδεια Α’ τάξης για μόνιμη 
εργασία σε Ε.Π.Ε. με έδρα την Αργυρούπολη. 
Απαραίτητη γνώση του xLINE. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ilkat.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από οργανωμένο 
λογιστικό γραφείο ανατολικά, με προϋπηρεσία 
πάνω από 10 έτη σε λογιστικά γραφεία. Τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων-κλείσιμο-ισολογισμός 
χρήσης-εργατικά-φοροτεχνικά. Πλήρης απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Βοηθό Λογιστή, 
πτυχιούχο ΤΕΙ με 3ετή προυπηρεσία σε Μηχα-
νογραφημένο Λογιστήριο, γνώσεις ΚΒΣ, ΚΦΑΣ, 
ΕΓΛΣ, βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alphatax@otenet.gr, fax: 210 9580045.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: ma@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Ανακύκλωσης, Λογιστής 
Α’τάξεως ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Πτυχίο 
ΤΕΙ-ΑΕΙ κατεύθυνσης Λογιστικής, 5ετή προϋ-
πηρεσία σε λογιστήριο με βιβλία Γ’κατηγορίας 
ΑΕ-ΕΠΕ, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ-ΦΠΑ-
εργατικών-μισθολογικών θεμάτων-ERP-Office. 
E-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: 0304.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Παιανία ζητεί Διευθυντή 
Λογιστηρίου. Προϋπηρεσία οικονομικής διεύ-
θυνσης, φορολογικά και λογιστικά θέματα, Α’ 
τάξης, ικανότητα διοίκησης. Γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ekatr@intell.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία με έδρα τα Νότια Προά-
στια αναζητά Λογιστή Β’ Τάξεως για Συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: businessprofessionals.
gr@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για Στελέχωση Τμήματος 
Μισθοδοσίας, από εκπαιδευτικό οργανισμό, με 
γνώσεις εργατικής νομοθεσίας, προσόν η γνώση 
προγράμματος μισθοδοσίας Data Communication. 
Βιογραφικά στο e-mail: account@poukamisas.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές – Φοροτεχνικοί
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσε-
ων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομι-
κά / Marketing με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική - Λογιστική-Πλη-
ροφορικής, για υποστήριξη on-site και on-line 
πελατών. Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. 
Τελειόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μόνιμη απασχόληση πρώην Στέ-
λεχος Οικονομικής Διεύθυνσης με εμπειρία 

στην είσπραξη απαιτήσεων από νοσοκομεία 
του δημοσίου τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alcimos.com.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Τραπεζικούς και άτομα με εμπειρίες 
στις επενδύσεις αξιογράφων για τη Στελέχω-
ση Μονάδας του, εξειδικευμένης στο χώρο των 
επενδύσεων. Παρέχεται άμεση πρόσληψη και 
μεταπτυχιακό. Ε-mail: tsakiris1958@gmail.com, 
τηλ: 210 6773990, κα Τσακίρη.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο financial Planning σε: Επενδύ-
σεις, διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προ-
σόντα: Πτυχιούχες-οι με εργασιακή εμπειρία. 
Εκπαίδευση-αξιοκρατική εξέλιξη-προπτικές. 
Βιογραφικά στο e-mail: karram192@yahoo.
gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Οικονομικών Σχολών και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, με κάρτα ανεργίας, ζητούνται από 
επιχείρηση εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
klazaridou@outlook.com τηλ: 2310 511340, 
κα Λαζαρίδου.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Σύμβουλοι Ακινήτων 
για μεγάλο μεσιτικό γραφείο των Νοτίων Προα-
στίων. Υψηλά ποσοστά αμοιβής, άριστο περιβάλ-
λον εργασίας και εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 6936 941904, 6972 076361.

ΑΤΟΜΑ τέσσερα ζητούνται για Προώθηση 
Προγραμμάτων υγείας και ασφαλιστικών 
υπηρεσιών ζητά διεθνής όμιλος. Προτιμώνται 
Ασφαλιστές-Πωλητές λογιστικά γραφεία Επι-
χειρηματίες Μπάρμαν Αθλητές Προπονητές. 
Ιδιαίτερα αποδοτικό πακέτο αμοιβών ομαδική 
ασφάλιση, πελατολόγιο. E-mail: theodoridisap@
gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΖHTOYNTAI 2 άτομα για Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας, για περιοχές Κηφισιά, Χαλάνδρι και 
2 άτομα για περιοχές Μαρούσι και Βριλήσσια. 
Αμοιβή 500€ και Υψηλά Ποσοστά Προμηθειών. 
Ε-mail: k.golfinopoulou@goldenhome.gr, τηλ: 
6937 236090, Κ.Γκολφινοπούλου.

ΑΜΕΣΑ κύριος-α ζητείται για Ανεξάρτητη Συ-
νεργασία με Συνεργάτες μιας μεγάλης εταιρίας 
στον χώρο της πώλησης προϊόντων διατροφής. 
Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Δραστηριότητα 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ κύριος-α ζητείται για Ανεξάρτητη Συ-
νεργασία. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι (Κωδ. 003). 
Απαραίτητη η κατοχή πιστοποίησης ασφαλιστι-
κών εργασιών. Προσφέρεται βασικός μισθός, 
ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@inmetron.gr, fax: 
210 3211181.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΚΟ δίκτυο ζητά Συνεργάτες για 
τις περιοχές Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, Κουκάκι, 
επικοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
9402148.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΟΚΟ δίκτυο ζητά Συνεργάτες 
για τις περιοχές Κολωνάκι, Λυκαβηττό, Χίλτον, 
επικοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
3311022.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Οικιστικού και Επαγγελματικού 
Ακινήτου, μεθοδικοί, επικοινωνιακοί, φιλόδοξοι, 
επαγγελματίες, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: arc@aspis-realestate.
gr, fax: 210 7777942.

ΧΤΙΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο σας, 
χωρίς κεφάλαιο, χωρίς ρίσκο, δωρεάν εκπαί-
δευση - υποστήριξη, άριστο κλίμα συνεργασίας, 
δυνατότητα καριέρας - υψηλών εισοδημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Απαραίτητη 
η κατοχή πιστοποίησης ασφαλιστικών εργασι-
ών. Προσφέρεται βασικός μισθός, ασφάλιση 
και bonus. Σύνταγμα. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@inmetron.gr, fax: 
210 3211181, κωδ: 003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Απαραίτητη 
η κατοχή πιστοποίησης ασφαλιστικών εργασιών. 
Προσφέρεται βασικός μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@inmetron.gr, fax: 210 3211181, κωδ. 003.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο financial Planning σε: Επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, συντάξεις, τραπεζικά. Προ-
σόντα: Πτυχιούχες-οι AEI-TEI-IEK-KEK. Εκπαί-
δευση-αξιοκρατική εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. 
Βιογραφικά στο e-mail: karram192@yahoo.gr, 
τηλ: 210 6773990 κα Παππά.

ΘΕΛΕΤΕ μια εργασία που να σας ανταμείβει 
επάξια για τις προσπάθειές σας και κυρίως να 
μην έχετε το φόβο της απόλυσης; Το μέλλον 
είναι δικό σας! Βιογραφικά στο e-mail: ioan-
nav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
με πολυεθνική εταιρία στον κλάδο διατροφής. 

συνέχεια στη σελ. 24

Η φαρμακευτική εταιρεία NEXUS MEDICALS που δραστηριοποιείται στο χώρο των  οφθαλμολογικών προϊόντων, 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ALLERGAN  στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:

Product Manager για την Αθήνα 
(Κωδ.: Ρ.Μ./04.14)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ενασχόλησης, κατά προτίμηση με οφθαλμολογικά προϊόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση φαρμακοποιού ή βιολόγου 
•Επιθυμητό μεταπτυχιακό σε marketing ή ΜΒΑ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος  
Προσφέρουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλεια 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@nexusmedicals.gr

Η εταιρεία ENVIROPLANA.E. (http://www.enviroplan.gr), η οποία παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου & Μηχανικού και 
ειδικεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης 
φύσεως Τεχνικά και Αναπτυξιακά Έργα, με γραφεία και δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), Κύπρο, 
Τουρκία και Βαλκάνια ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε Έργα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό:

Πολιτικός Μηχανικός / Τοπογράφος Μηχανικός  
(Civil / Surveying Engineer)

•Πτυχίο πολιτικού ή τοπογράφου mηχανικού ΑΕΙ με κατεύθυνση υδραυλικά ή συγκοινωνιακά ή/και  
περιβαλλοντικά έργα 
•Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω Η/Υ (Autocad ή/και Microstation καθώς και γνώση  
υδραυλικών προγραμμάτων 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Η/Υ για τη διαχείριση ψηφιακών μοντέλων επιφανειών (εδάφους)  
(Autodesk Land Development ή/και Inroads), καθώς και λογισμικού οδοποιίας (Anadelta ή/και H8) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί θετικά. 
 
Θέση Έργου: Ελλάδα. 
(Κωδικός Θέσης: 01/14)

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με fax στο 210-6105138 ή 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης. Όλες οι αιτήσεις 
θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. 

Η Εταιρεία ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε ‘’Γαλακτοκομείο Ξάνθης’’, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Στελέχη Πωλήσεων για την Περιοχή της Αττικής
Αποστολή θέσης: Παραγγελιοληψία - Πωλήσεις – Ανά-
πτυξη πελατών σύμφωνα με δοσμένη εμπορική πολιτική, 
στόχους και κίνητρα.

Προδιαγραφές υποψηφίου: 
•Ηλικία απαραίτητα έως 30 ετών 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Επαρκείς γνώσεις Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή αντίληψη και γνώση στον χειρισμό Η/Υ 
•Δίπλωμα δικύκλου απαραίτητο 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις δεν είναι απαραίτητη 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Αποδοχές σύμφωνα με το επίπεδο των συνεργατών 
•Έξοδα μετακινήσεων 
•Πρόσθετες αμοιβές - κίνητρα έναντι αποτελεσμάτων 
•Σωστό εργασιακό κλίμα 
•Συνεχή εκπαίδευση στο management 
•Δυνατότητα εξέλιξης και επαγγελματικής  
ανάπτυξης  
Αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: info@rodopi-sa.gr

Senior Software Engineer 
(Code: SSE-SK-1402)

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 https://codility.com/honeypot/Qualco_SSE_1402 and send your 
resume to the following e-mail: careers@qualco.eu

Responsibilities: 
•Participate in various phases of the software development process from concept to downstream production 
•Work with Business Analysts & 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 3.5+ (C#/VB.NET) and MS SQL 
•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. 
 
Qualifications: 
•University degree in computer science or a relevant field of study; 
•Strong programming & debugging 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 with SQL Server 2008/2012, Microsoft IIS (6.0 and 7.0); 
•Ability to work with cross-functional teams without formal authority; 
•Strong analytical and problem-solving skills; 
•Excellent communication skills written and verbal in English , 
•Experience with user experience / user centered design will be considered as a strong plus 
•Experience developing web services and components using WCF/ASP.NET Web Services will be considered as a 
strong plus.

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να συνεργαστεί με Γιατρούς σε 
αναμονή για ειδικότητα (κατά προτεραιότητα δερματολογίας ή πλαστικής χειρουργικής). Επιθυμητός χρόνος αναμονής 
τουλάχιστον 4 χρόνια.

•Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία. 
 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

Έλα στην μεγάλη παρέα της attr@ttivo!

Λατρεύεις τη μόδα! Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμάτη beat, χρώμα, ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, νέες εμπειρίες. Εσύ 
θα βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη για δουλειά. Εμείς όλα τα άλλα. Στείλε μας τώρα, το βιογραφικό σου 
για τις νέες μας θέσεις, ζητάμε:

Πατρονίστ 
Για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (4-5 χρόνια). 
•Εμπειρία συνεργασίας με εταιρείες του εξωτερικού. 
•Γνώσεις συστήματος LECTRA. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά). 
• ‘Άποψη για την μόδα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Παροχές εταιρείας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@attrattivo.gr.  
Υπ’όψιν Κας Μεσάζου Χριστιάνας.

Zelitron AE - Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση:

Database Software engineer 
(κωδικός θέσης DB011)

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης και 
θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και σχεδίαση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 
•3+ χρόνια εμπειρίας σε βάσεις δεδομένων MSSQL, 
Oracle DB. 
•Τεχνογνωσία best practices τεχνικών σε SQL. 
•Άριστη κατανόηση των n-tier enterprise application 
και ανάπτυξης σε Microsoft SQL Server / Oracle DB. 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση  
υψηλής διαθεσιμότητας και μεγάλου όγκου  
συναλλαγών βάσεων δεδομένων. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής 
και Αγγλικής γλώσσας. 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Μερική γνώση βάσεων δεδομένων Big Data και Data 
Warehouse 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων 
 
Η εταιρεία παρέχει: Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατό-
τητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό 
της θέσης DB011. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@zelitron.com
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Πολλές προοπτικές ανάπτυξης και πηγές εσό-
δων. Βιογραφικά στο e-mail: i_papadopoulou@
hotmail.com, τηλ: 6944 059985.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Απαραίτητη 
η κατοχή πιστοποίησης ασφαλιστικών εργασιών. 
Προσφέρεται βασικός μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@inmetron.gr, τηλ: 210 3211181, κωδ: 003.

ΓΙΝΕΤΑΙ το αφεντικό του εαυτού σας, ανεξάρτη-
τη συνεργασία με γνωστή πολυεθνική, δωρεάν 
εκπαίδευση, υποστήριξη, δυνατότητα καριέρας 
υψηλών εισοδημάτων, bonus, ευέλικτο ωράριο, 
εργασία και μέσω ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-
mail: ioannav77@gmail.com.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ παλαιότερα και πιο έμπειρα γρα-
φεία ασφαλειών ζητά Ασφαλιστικό Σύμβουλο 
με προϋπηρεσία για συνεργασία. Προσφέρεται 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο εργα-
σιακό περιβάλλον, υποστήριξη γραφείου, άρτιο 
μηχανογραφικό σύστημα. E-mail: a.asimko@
yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για χρηματοοικονομικά 
προϊόντα. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: ttheos9@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ζητούνται με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία για προώθηση προϊόντων τραπεζικού 
και ασφαλιστικού τομέα. Υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: ttheos9@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Ανεξάρτητη Συνεργασία 
με γνωστή πολυεθνική αρωμάτων, προϊόντων 
μακιγιάζ, καθαρισμού σπιτιού, βιολειτουργικων 
καφέδων, υψηλές αποδοχές, προώθηση δωρεάν 
κωδικού μέλους, ευκαιρία καριέρας, δωρεάν 
εκπαίδευση, μερική-πλήρη απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Αντιπρόσωποι γνω-
στής πολυεθνικής. Αν πιστεύετε ότι αξίζετε το 
καλύτερο, παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ευκαι-
ρία καριέρας και αποκατάστασης εισοδήματος, 
ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, bonus. Ευέλικτο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα φιλόδοξα και δραστήρια 
για Ανεξάρτητη Συνεργασία με γνωστή πολυεθνι-
κή, μερική-πλήρης απασχόληση, ανταποδοτικό 
πλάνο αμοιβών και bonus, δωρεάν εκπαίδευση, 
δυνατότητα σοβαρής εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση, αποδοχές 600 - 1.000€. Τηλ: 6973 
910604.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ το εισόδημά σας σαν Ανε-
ξάρτητος Συνεργάτης γνωστής πολυεθνικής, 
προϋπόθεση σοβαρότητα, δωρεάν εκπαίδευση, 
ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, bonus, προώθη-
ση δωρεάν κωδικού μέλους, από το χώρο σας, 
δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Δι-
κτύων. Επιθυμητές γνώσεις ή σχετική εργα-
σιακή εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκατα-
στάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων, ασύρματα 
δίκτυα, δορυφορικές εγκαταστάσεις. Πλήρης 
ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός και προ-
οπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
office@hcn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για Μικτονομήσεις και βλάβες 
παρόχου από εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Αγία 
Παρασκευή. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος 
αυτοκινήτου ή μηχανής, δελτίο παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: redtechcv@
gmail.com.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους: IT Managers, IT Programmers, 
IT Developers Software Engineers, Hardware 
Engineers και Technicians IT Sales Engineers. 
E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

WINDOWS Administrator. Active Directory, 
SQL,IIS8,3+years support 2008 R2, Azzure,2012 
SQL server Server,Microsoft Clustering Ser-
vices, knowledge of Rack Mount&Blade Server 
Hardware(IBM), Managing & configuring Local 
& San volumes (Raids & mirroring). E-mail: 
pstoikos@voyager-soft.com.

VOICE Data Engineer για ανάπτυξη και υποστή-
ριξη δικτύων πελατών, απαραίτητη εμπειρία σε 
Cisco routers & switches, fortigate. E-mail: hr@
mnemonic.gr, τηλ: 210 3254326.

ERP Consultant ζητείται για υποστήριξη προ-
γραμμάτων από εταιρία μηχανογράφησης στο 
Περιστέρι. Απαραίτητες γνώσεις Γενικής Λο-
γιστικής και προϋπηρεσία σε υποστήριξη προ-
γραμμάτων. Επιθυμητή γνώση SOFT1. Κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Εκπληρωμένο στρατιωτικό. 
E-mail: idelig@exetech.gr.

Η SOUTHEASTERN Ltd, ζητά Υπάλληλο Υποστή-
ριξης Δικτύου. Απαραίτητα προσόντα: Πολυετή 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον ασφαλιστικό 
χώρο, άριστη χρήση προγράμματος ΒlueΒyte 
και Η/Υ, συντονιστικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@seib.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφάλειας και τηλεπι-
κοινωνιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με 
γνώσεις τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

SENIOR Sales Engineers/Presales για Τμήμα 
Πωλήσεων/Έργων Πληροφορικής Σχεδιασμός-
υλοποίηση έργων πληροφορικής ιδιωτικού-δη-
μόσιου τομέα (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τομέας Πληρο-
φορική-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Proficiency, 
προϋπηρεσία 2+ετών σε αντίστοιχες θέσεις. 
Αποδοχές ανάλογες επιπέδου και εξειδίκευσης. 
E-mail: sec@iid.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει 
Προγραμματιστή SQL - .NET, Απόφοιτο Σχολής 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, να 
γνωρίζει SQL και .ΝΕΤ. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - .NETαπόφοιτο σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, - να 
γνωρίζουν SQL και .ΝΕΤ. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ζητούνται IT Managers/IT Pro-
grammers/IT Developers/Software Engineers/
Hardware Engineers και Technicians/IT Sales 
Engineers, Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με προϋπηρεσία, 
άριστοι γνώστες Γερμανικών και Αγγλικών. E-
mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα, ζητείται 
για πλήρη απασχόληση Web Developer. Γνώση 
σε γλώσσες προγραμματισμού: PHP, JOOMLA, 
CSS. Εμπειρία πολύ καλή πάνω σε Joomla. E-
mail: abc@camelot.gr, τηλ: 210 9574709, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-16:00.

WEB DEVELOPER Προγραμματιστή με επαγ-
γελματική εμπειρία σε PHP, JOOMLA, CSS, SEO 
ζητά εμπορική επιχείρηση. Πλήρης συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: abc@camelot.gr, τηλ: 
210 9574709, ώρες επικοινωνίας: 08.00-16.00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Web Developers 
για πλήρη απασχόληση με καλή γνώση Java, 
PHP, HTML/CSS, JavaScirpt, SQL. Πολύ καλές 
αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@synergic.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - NET. Βιογραφικά στο 
e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Πληροφορικής για σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρ-
μογών Web, web sites, e-shops, portals και 
mobile apps. Εμπειρία 2ετή απαραίτητη. E-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: epr-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ειδικοί Ανάπτυξης Εφαρμογών 
Web, web sites, e-shops, portals και mobile 
apps με 5ετή εμπειρία. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ Πληροφορικής-Προγραμματιστή-Μηχανικού 
Λογισμικού. Μεταπτυχιακό επιθυμητό. E-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: spr-sk.

Η AVS Automotive ζητεί νέο ή νέα με προηγού-
μενη εμπειρία σε web marketing, social media 
και web advertising. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@avsautomotive.com, τηλ: 210 9750117, 
210 9737990, κος Νικηφόρος.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ιστοσελίδων ζητάει Web 
Developer με προϋπηρεσία για Εξωτερική Συ-
νεργασία σε μόνιμη βάση, για την Δημιουργία 
Ιστοσελίδων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος 
(ΑΕΙ,ΤΕΙ), καλές γνώσεις MySQL, HTML, CSS, 
PHP. E-mail: dprojectgr@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά να προσλάβει 
Στέλεχος για το τμήμα Web Services με αντι-
κείμενο το web design -HTML/CSS Authoring. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@rdc.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ τους, βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Γερμανίας, ζητούν άτομα για συμβάσεις διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους: IT Managers, IT Pro-
grammers, IT Developers, Software Engineers, 
Hardware Engineers και Technicians, IT Sales 
Engineers. E-mail: cv@cremedelacreme.gr.

ERP Consultant ζητείται για υποστήριξη προ-
γραμμάτων από εταιρία μηχανογράφησης στο 
Περιστέρι. Απαραίτητες γνώσεις Γενικής Λο-
γιστικής και προϋπηρεσία σε υποστήριξη προ-
γραμμάτων. Επιθυμητή γνώση SOFT1. Κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Εκπληρωμένο στρατιωτικό. 
E-mail: idelig@exetech.gr.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ - Προγραμματιστές ζητούνται από την 
εταιρία Link Technologies. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ/

ΤΕΙ Πληροφορικής-Προγραμματιστή-Μηχανικού 
Λογισμικού. Μεταπτυχιακό επιθυμητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@link-tech.gr.

DMX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ή Ηλεκτρονικός ή 
Μουσικός με γνώσεις προγραμματισμού DMX 
ζητείται για part time εργασία σε εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
fontana.gr, τηλ: 210 8074517.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει 
Προγραμματιστή SQL-.NET. Απόφοιτος αναγνω-
ρισμένης σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
να γνωρίζει SQL/.ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: 
micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Πληροφορικής για πλήρη-μερική απασχόληση 
σε νέα εταιρία πληροφορικής για σχεδιασμό και 
ανάπτυξη εφαρμογών Web k e-shops. Εμπει-
ρία 2ετή απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
papali@hol.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Web, 
mobile apps, web sites και e-shop με 5ετή εμπει-
ρία, από εταιρία του εξωτερικού που ξεκινά 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μισθός, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές ανάπτυξης. 
E-mail: papali@hol.gr.

WEB DEVELOPERS - Προγραμματιστές ικανοί να 
κατασκευάζουν-συντηρούν εξ’ αρχής λογισμικά 
σε PHP-HTML5-css-mysql-jqueries-Ajax-Ja-
vaScript, καλά Αγγλικά ζητούνται για επιχείρηση 
πληροφορικής. Βιογραφικά με φωτογραφία: 
webultradyn@gmail.com, θέση: Pr-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά συνεργασία με Προγραμματιστή 
Αsterisk. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@pret-
a-beaute.com, κωδ: asterisk.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες – Δημιουργικό
ΖHTOYNTAI νέες να εργαστούν ως Φωτογρά-
φοι σε αίθουσες δεξιώσεων στα Τρίκαλα. Τηλ: 
6987 200043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία για παρουσιάσεις 
PowerPoint. Τηλ: 212 2123400.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για 
Ενημέρωση Ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet με 
εμπειρία στο στήσιμο και διαχείριση ιστοσελίδων. 
Άμεση πρόσληψη για εσωτερική ή εξωτερική 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: design@gal-
axynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί Γραφίστα για μόνιμη 
εσωτερική εργασία γραφείου, με γνώσεις 
διαχείρισης web site joomla. Βιογραφικά στο 
e-mail: design@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με πτυχίο ΤΕ και με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 6 ετών. Βιογραφικά και 
portfolio στο e-mail: irini@mms-adv.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ έμπειρος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ζη-
τείται για διαφημιστική εταιρία, μισθός 500€, 
συζητήσιμη. Τηλ: 6936 240678, 09:00 - 19:00, 
Νέα Ιωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητεί Junior Art. Απαραίτητα 
προσόντα: Mac, CS5, Αγγλικά, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας με δημιουργικές ανησυχίες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@adrenalin.gr, κωδ: JAR2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκεύη. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις: Rhinogold 
ή Matrix gemvision και Magics envisiontec για 
την Παραγωγική Διαδικασία. Με κάρτα ανεργίας 
να μην έχει εργασθεί το τελευταίο 12μηνο σε 
αντίστοιχη θέση αυτής της ειδικότητας. E-mail: 
digeniakrita@hotmail.com.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ –Πατρονίστ με άριστη γνώση συστή-
ματος Optitex, ζητείται από εταιρία γυναικείων 
ενδυμάτων, προϋπηρεσία σε βραδινό ένδυμα και 
γνώσεις παραγωγικής διαδικασίας απαραίτητες. 
Τηλ: 210 2855203, fax: 210 2855203.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών – Τηλεπωλήσεις
ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager από Call Center, επίσημου 
συνεργάτη κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνίας 
και τηλεόρασης, με εμπειρία στην τηλεφωνία 
και την διαχείριση ομάδας agents. Αποδοχές 
εξαιρετικές. E-mail: focus.logistirio@gmail.com, 
τηλ: 2310 488890, 6973 797783.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες -ές για προ-
ώθηση σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής 
τηλεόρασης. Προσφέρεται μισθός, ασφάλεια και 
bonus επίτευξης στόχου. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2310 488890, 6973 797783.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για μόνι-
μη εργασία από αντιπρόσωπο μεγάλου παρόχου 
σταθερής τηλεφωνίας προσφέρονται υψηλές 
αποδοχές bonus εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. 
Περιοχή πλατεία Αττικής. Τιμή 390€, τηλ: 211 
2136600, 6947 896573.

ΑΤΟΜΑ με ικανότητα στις Τηλεφωνικές Πωλή-
σεις ζητούνται για άμεση πρόσληψη από εταιρία 
σταθερής τηλεφωνίας, ωράριο πρωινό απογευ-
ματινό, παρέχονται βασικός μισθός ασφάλιση, 
αμοιβή 390€. Τηλ: 211 0121710, 6947 896573.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο επικοινωνιακό για Τηλεφωνική 
Προσέγγιση Πελατών μεσιτικού γραφείου στο 
Μαρούσι (απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό του 
Αμαρουσίου), αμοιβή με ποσοστά. Προϋπηρεσία 
θα θεωρηθεί προσόν. Τηλ: 6948 304388.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών internet ΑΕΕ ζητεί 2 άτομα, 
με δυνατότητα ταξιδίων, για το Τμήμα Marketing 
και Eξυπηρέτηση Πελατών. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader από Call Center. Θα ερ-
γαστεί στο τμήμα εξερχόμενων κλήσεων για την 
Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet. 
Παρέχονται: Μισθός, (6ΩΡΟ), ΙΚΑ, bonus. Μετρό 
Κεραμεικός. E-mail: exelixis_callcenter@yahoo.
gr, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα του Call Center. 
Θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για την 
Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 
6ΩΡΟ, ΙΚΑ, bonus. Μετρό Κεραμεικός. E-mail: 
callcenter.exelixis@gmail.com, κωδ: 01ΩΡΑΡΙΟ, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΣΤΕΛΕΧΗ Call Center για 5-ωρη απασχόληση από 
ιατρική εταιρία. Εμπειρία στις πωλήσεις. Σταθερές 
μηνιαίες αποδοχές. Μηνιαία, ετήσια μπόνους, 
ασφαλιστική κάλυψη. Σύγχρονο-ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας. Διαρκής-επαναλαμβανόμενη 
εκπαίδευση. E-mail: info@medonline.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση για Εσωτερικές Εργασίες και 
Εξυπηρέτηση Πελατολογίου. Τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ 10, για Υπάλληλοι Γραφείου-Σύμβουλοι 
Τηλεπικοινωνιών, θα προσληφθούν από υποκα-
τάστημα εταιρίας τηλεπικοινωνιών για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Νέων Πελατών. Προσφέρεται άρι-
στο εργασιακό περιβάλλον σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, πριμ. E-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΕ ζητεί Συνταξιούχο με εμπειρία 
στην τηλεφωνική επικοινωνία με γνώσεις Η/Υ 
ή internet σε προκαθορισμένο πελατολόγιο (όχι 
τηλεμάρκετιγκ). Βιογραφικά στο e-mail: work@
haroumenapaidia.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Συνταξιούχο με γνώ-
σεις Η/Υ, Ιnternet για Τηλεφωνική Επικοινω-
νία σε προκαθορισμένο πελατολόγιο (όχι τη-
λεμάρκετιγκ). Βιογραφικά στο e-mail: work@
haroumenapaidia.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με προϋπηρεσία ζητείται για 
εργασία Τηλεφωνικής Ενημέρωσης σε παιδι-
κούς σταθμούς. Βιογραφικά στοe-mail: work@
haroumenapaidia.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ από τον τραπεζικό τομέα ζητεί-
ται από το σωματείο Στέγη Ελπίδας για εργασία 
Τηλεφωνήτριας, σε εξερχόμενες κλήσεις για 
ενημέρωση της δράσης του σωματείου μας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνήτρια για εξυπηρέτηση πε-
λατών. Υψηλές αποδοχές, μισθός + bonus. Τηλ: 
6936 823495.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Εξυπηρέτηση Πελατών σε 
κατάστημα αναλώσιμων εκτυπωτών και γραφι-
κής ύλης στη Γλυφάδα. Πρέπει να έχει γνώσεις 
υπολογιστών και Corel & PhotoShop. E-mail: 
info@allaboutprint.gr.

ΝΕΟΙ -ες με άνεση στον χειρισμό Η/Υ και ίντερνετ, 
ζητούνται από εμπορική εταιρία για Ανάπτυξη και 
Εξυπηρέτηση Πελατολογίου, ωράριο ευέλικτο, 
ανεξάρτητη συνεργασία, δεν απαιτείται προηγού-
μενη εμπειρία. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για Τηλεφωνική Εργασία η 
οποία είναι διαφορετική από το Call Center και 
περισσότερες πληροφορίες στην συνέντευξη. 
Πλήρης απασχόληση και με προμήθεια bonus. 
Τηλ: 6936 020366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι Λυκείου, με επικοινω-
νιακές ικανότητες και καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ. Σταθερές αποδοχές και bonus. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών ή τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 4 άτομα 
με εμπειρία στο telemarketing, τηλεφωνι-
κές πωλήσεις. Μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Ωράριο 9:00-17:00 και 12:00-20:00. Τηλ: 

6944 515393, κος Στεφάνου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνητές για part time απασχόληση, 
κατά προτίμηση με εμπειρία για τηλεφωνική συ-
μπλήρωση ερωτηματολογίων σε δημοσκοπήσεις. 
Περιοχή Χαλάνδρι (πλησίον μετρό Δουκίσσης 
Πλακεντίας). Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή ημιαπα-
σχόληση στο τηλεφωνικό κέντρο εκπαιδευτικού 
ομίλου. Εργασία ευχάριστη με ικανοποιητικές 
απολαβές. Περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 2310 307040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για την προώθηση εταιρίας 
σταθερής τηλεφωνίας και internet. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το Τμήμα 
του Call Center. θα εργαστούν σε εξερχόμενες 
κλήσεις για την προώθηση σταθερής τηλεφω-
νίας. Μισθός 383€, 6ωρο, ΙΚΑ, Bonus. Ωράριο 
09:00-15:00. Μετρό Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

8 ΑΤΟΜΑ θα προσληφθούν άμεσα για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης νέων πελατών εταιρίας ψυχαγω-
γίας και επικοινωνίας με σταθερό μισθό-ΙΚΑ-
bonus. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για το Τμήμα Πωλήσεων 
και εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις και 
εξυπηρέτηση πελατών (διαχείριση εισερχομένων-
εξερχόμενων κλήσεων). Απαραίτητη η ευελιξία 
στο ωράριο. Τηλ: 210 9943053, 210 9988100 
κωδ: sales14.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, ζητούνται από 
επώνυμη εταιρία επικοινωνιών, με προϋπηρεσία 
στο ίδιο αντικείμενο, μισθός, ασφάλιση, μπόνους. 
Τηλ: 212 6875703.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για το 
τμήμα Εξερχόμενων Κλήσεων με σκοπό Προώθηση 
Υπηρεσιών, κάρτα υγείας παρέχονται ευχάριστο 
περιβάλλον, ασφάλεια, πλατεία Αττικής, τιμή 
330€. Τηλ: 211 0121710, 6947896573, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από μεγάλη ασφαλι-
στική εταιρία. Τηλ: 6975 900155, κα Θεοδωράκη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στα Σεπόλια, ζητεί πολύ 
έμπειρα άτομα, άμεση πρόσληψη, με σκοπό την 
Προώθηση γνωστής Εταιρίας Τηλεπικοινωνι-
ών, πρωινό και απογευματινό ωράριο. Τηλ: 212 
6875703.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται ως Τηλεφωνήτριες, από 
εταιρία τηλεπικοινωνιών στα Σεπόλια, άμεση 
πρόσληψη, πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 212 
6875703.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης σταθερής και κινητής τη-
λεφωνίας ζητεί Τηλεφωνήτριες με εμπειρία για 
πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, παρέχεται 
βασικός μισθός-ΙΚΑ. Τηλ: 212 6875700, 212 
6875710.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ γνωστή εταιρίας τηλεπικοι-
νωνιών ζητεί άμεσα 3 άτομα, για Στελέχωση 
Τηλεφωνικού Κέντρου, παρέχεται βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Τηλ: 
212 6875717.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Τηλεφωνική Έρευνα εν 
όψη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. 
Παρέχονται σταθερός μισθός και ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: customerservice@winwin-
vbm.gr, τηλ: 213 0008790.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τηλεφωνική Διεξαγω-
γή έρευνας σε δημότες εν όψει των εκλογών. 
Παρέχονται: Βασικός μισθός και ασφάλιση, ΙΚΑ. 
4ωρο πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: customerservice@winwin-vbm.gr, 
τηλ: 213 0008790.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά άτομα για Τηλεφωνικές Πωλή-
σεις στο Ψυχικό. Μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά άτομα δυ-
ναμικά και υπεύθυνα για το Call Center Δια-
χείρισης Ζημιών Αυτοκίνητων. Απογευματινή 
εργασία part time. Τηλ: 210 9988100, fax 210 
9949620, κωδ: Part2014.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα δυναμικά και 
υπεύθυνα για το τμήμα Διαχείρισης Εισερχομέ-
νων Κλήσεων και Τηλεφωνικών Πωλήσεων. 
Η εμπειρία θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν. 
Τηλ: 210 9988100, fax: 210 9949620.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για το 
Τηλεφωνικό Κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplusmedia.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ υγείας άσκησης, διατροφής, ευεξίας 
στην Άνω Γλυφάδα, ζητεί άτομα των γύρω πε-
ριοχών για Ενημέρωση Πελατολογίου. Τηλ: 210 
9690592, 210 9690594.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το τμήμα Call 
Center. Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας, στο 
Ψυχικό. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.
gr, τηλ: 210 6706000.

συνέχεια στη σελ. 26

Μια από τις δυναμικότερες εταιρείες ενημέρωσης, διαχείρισης υπηρεσιών & προϊόντων ζητά:

Τηλεφωνητές / Τηλεφωνήτριες  
(6ωρη - 4ωρη)

Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση / Πεύκη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό για το Τμήμα Υποστήριξης των Προϊόντων της

Θέση - αντικείμενο: Ενημέρωση & προώθηση  
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet. 
•Απόφοιτος/η λυκείου  
•Χρήση Η/Υ 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική ικανότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 

•Μηνιαίο μισθό & ΙΚΑ 
•Πλήρη εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervisor-Team Leader)   
(πλησίον μετρό & προαστιακού Δ. Πλακεντίας 120μ)   
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: hr@starphone.gr 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6085990 –  
210 6085910.

Απαραίτητα προσόντα 
•25 - 30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ ηλεκτρονικών ή άλλης ομότιμης 
σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(περιβάλλον WIN, OFFICE) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 
•Κάτοχος μοτοποδηλάτου και κάτοχος άδειας οδήγησης 
αυτού 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη ατομικών  

και ομαδικών στόχων 
 
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
 
Προσφέρονται 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Αξιόλογο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bizerba-hellas@
bizerba.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Ναυαγοσώστη
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Φαρμακοποιός
•Με πτυχίο και άδεια ασκήσεως (απαραίτητα) για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο δυτικών προαστίων. 
•Πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικότητα και ευγένεια θα συνυπολογιστούν θετικά. 
 
Προσφέρονται: Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα χώρο που εξελίσσεται συνεχώς. Μισθός 1000€. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: farm.azv.hr@gmail.com

Φαρμακείο Δυτικών Προαστίων

Αποθηκάριος
Για το κατάστημα BLOOM Μητροπόλεως 71,  
Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ - Office, επιθυμητή  
η γνώση εμπορικών προγραμμάτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 

•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός  
Προσφέρονται 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας σε μια συνεχώς  
αναπτυσσομένη εταιρία  
Βιογραφικό στο e-mail:  
info@el-fashion.gr.  
Πληροφορίες στο 2310 273378.

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

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

In case: 
•you are a software engineer with a passion for writing 
software, 
•you like to take on new challenges, 
•you have an analytical thinking, 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s  
mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
And you cover the following set of skills: 
•University degree in computer Science or relevant 
discipline 
•Programming skills: 
•.NET Framework 4.x, 
•C# 
•ASP.NET (“classic”), ASP.NET MVC 4 
•SQL (T-SQL) 
•Javascript, jQuery (.7.x and higher), 

•Working experience in software development (.NET / 
web) of 3 years as a minimum 
•Fluency in English (spoken, written)  
The following skills will be considered as an asset: 
•HTML/ XHTML 
•CSS2, CSS3 
•Software development skills:  
•Design Patterns (GoF), Dependency Injection 
(Microsoft Unity), Refactoring Entity Framework  
(4.x and higher) 
•HTML 5 
•Telerik KendoUI Web 
•Clean Code Programming 
•Unit Testing / TDD 
•Good knowledge of the German Language (spoken, 
written)

Please, apply for an interview, sending your detailed 
CV in English, quoting reference ref: IM-E/03/14, to 
the following e-mail address: hr@softcom-int.com, not 
later than 30.05.2014.

We offer a competitive remuneration package based on 
qualification and experience, and work in a challenging 
multinational environment. All applications will be treated 
as confidential. For information regarding our company, 
please consult our web site: www.softcom-int.com

Σύμβουλοι Εμπορικών & Λογιστικών  
Εφαρμογών SingularLogic

Η IT Force ΟΕ, είναι η πιο σύγχρονη και δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία υποστήριξης λογισμικού Registered 
Partner της SingularLogic.

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξής της αλλά και της 
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες 
της ζητά συμβούλους με εμπειρία σε τουλάχιστον μία από 
τις εφαρμογές:

•Business Omega ERP 
•Galaxy ERP 
 
Βασικά Καθήκοντα 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση απαιτήσεων 

•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων  
Προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
ή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης 
εταιρειών 
•Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης ή πληροφορικής 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώσεις λογιστικής  
•Βασικές γνώσεις SQL, Transact SQL, Crystal Reports  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: geg@itforce.gr

MyOmega is THE Technology Company for the Internet of Things. MyOmega is a growing company, specialized in R 
& D for Information and Communications Technology Services and Products. MyOmega provides Mobile Technology 
and Application Services, Mobile IP and Products. We are located in Athens and Nuremberg. Our customers are top 
international companies in the forefront of the technology. MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following Academic and professional skills:

SW Design, Test & Verification Engineers
•Application techniques, efficient creation of high 
Performing Applications and Application Frameworks 
•Java, Scripting, C, C++ 
•Android 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse 
•Basic knowledge of embedded systems  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies  

in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

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

For further information, please visit us now at http://www.huawei.com 
 
We are offering a challenging position, the opportunity to grow with us!

Administration Specialist
Responsibilities: 
•Responsible for administration payment system and 
relevant paper work completion 
•Record and maintain the administration cost and 
standing book 
•Make the monthly report of the administration cost, 
to expose the risks or trends of administration cost 
•Maintain the supplier relationship by communicating 
on payment issue and the operation process 
•Execute the company’s policies, control the internal 
process risks 
•Assist the office and dormitory service and repairs if 
required  
Candidate profile: 
•Excellent skills on Microsoft office, especially on 
Microsoft Excel 
•Clear logical thinking, good at mathematical analysis 

•Good communication skills 
•Good interpersonal skills and understanding  
of culture differences 
•Focus on the job result 
•Fluent language skills in English, both spoken and 
written are an absolute requirement 
•Self-motivated, committed with professional attitude 
•Driving license, use of personal car preferred 
(company offers the consumption allowance) 
•Fulfilled military service (for male candidates)  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational 
company  
You can email your updated CV in English referring the 
job title of the position to christina.dorva@huawei.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για Στελέχωση 
Τηλεφωνικού Κέντρου με σκοπό την Προώθηση 
σταθερής τηλεφωνίας και τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων. Προσφέρεται μισθός, ασφάλεια, bonus 
επίτευξης στόχου. Θεσσαλονίκη, Τσαλουχίδη 
20(περιοχή Κηφισιάς). E-mail: focusepe.hr@
gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το τμήμα Call 
Center. Θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις 
για την Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας. Μι-
σθός 383€ 6ωρο, ΙΚΑ Bonus. Μετρό Κεραμεικός. 
Ε-mail: callcenter.exelixis@gmail.com, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΟ Συνταξιούχος με γνώσεις H/Y ζητείται 
από το Σωματείο, Στέγη Ελπίδας, για Τηλεφωνική 
Επικοινωνία σε προκαθορισμένο πελατολόγιο από 
παιδικούς σταθμούς (όχι telemarketing). Μισθός 
συν μπόνους. E-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία Τηλεπικοινωνιών στο 
κέντρο των Αθηνών αναζητά Υπάλληλους 
Τηλεφωνικής Ενημέρωσης. Απόφοιτοι Λυ-
κείου και άνω, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Παρέχεται μισθός,μπόνους και ασφάλεια. E-mail: 
hrgr@adecco.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα για το Τμήμα Εξυ-
πηρέτησης Πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: 
joanna.r65@gmail.com, τηλ: 6947 618732.

ATOMA ζητούνται από εταιρία για Τηλεφωνικό 
Κέντρο με ορθή χρήση λόγου, Απόφοιτοι τουλά-
χιστον Λυκείου, με άριστη γνώση υπολογιστή, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: wholesale@
tv-market.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Call Center με άνεση 
στην επικοινωνια, δυναμικό χαρακτήρα, γρήγορη 
αντίληψη και θετική δίαθεση. Προσφέρεται βα-
σικός μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@inmetron.gr, fax: 210 3211181.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για Εξυπηρέτηση, χωρίς 
προϋπηρεσία, γνώσεις Internet επιθυμητές, τιμή 
750€. Τηλ: 6972 900154.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για ημιαπασχόληση σε 
Τηλεφωνικό Κέντρο Φροντιστηρίου. Εργασία 
σε ευχάριστο και σοβαρό περιβάλλον. Τηλ: 
2310 303118.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες 2 για πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση σε Εκπαιδευτικό 
Όμιλο. Τηλ: 2310 307040.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Περιστέρι ζητεί 4 άτομα για Στε-
λέχωση Τηλεφωνικού Κέντρου Σταθερής και 
Κινητής Τηλεφωνίας, πρωινή-απογευματινής 
εργασία, μισθός, μπόνους και ασφάλιση, 4ωρο 
ή 6ωρο. Τηλ: 213 0226116.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει άτομα με βασικό μισθό 
για Τηλεφωνική Απασχόληση, επιπλέον παρο-
χές ασφάλιση και bonus, προοπτικές εξέλιξης, 
πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων, μισθός 750€. 
Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή απο-
γευματινή. Εξωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ:6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη απασχόληση από 
tηλεφωνικό κέντρο για Προώθηση Τηλεπικοι-
νωνιακών Υπηρεσίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται με εμπειρία στις Τηλεφω-
νικές Πωλήσεις (εξερχόμενες) τουλάχιστον 2 
χρόνια, πτυχίο ΑΕΙ, Ecdl, Proficiency, άνεση 
στην τηλεφωνική επικοινωνία. Προσφέρεται: 
Σταθερές αποδοχές, ασφαλιστική κάλυψη. Τηλ: 
2310 852000.

ΕΤΑΙΡΙΑ Σταθερής Τηλεφωνίας Κινητής και 
internet θα προσλάβει άτομα έμπειρα σε Τη-
λεφωνική Προώθηση. Βασικός μισθός, υψηλό 
πακέτο παραγωγικότητας, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.metaxatos@alkyonnet.gr, τηλ: 
211 1086902.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα, ζητούνται για Τηλεφωνική 
Προώθηση Σταθερής, Κινητής και Internet Τη-
λεφωνίας υψηλό πακέτο αποδοχών, βασικός 
μισθός και bonus και ΙΚΑ. E-mail: a.metaxatos@
alkyonnet.gr, τηλ: 211 1086901.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Αθηναϊκή Σταθερής Τηλεφωνί-
ας, ζητεί άτομα έμπειρα για Στελέχωση Τηλεφω-
νικού Κέντρου, βασικός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ, 
bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.metaxatos@alkyonnet.gr, τηλ: 211 1086902.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ γνωστή που δραστηριοποιείται 
στο χώρο τηλεπωλήσεων και της εξυπηρέτησης 
πελατών στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλά-
βει Στελέχη Call Center για 4ωρη-5ωρη-6ωρη-
8ωρη απασχόληση, προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Σταθερό μισθό, ανταγωνιστικά bonus, ασφάλιση, 
ΙΚΑ. E-mail: a.mataxatos@alkyonnet.gr, τηλ: 
211 1086901.

ΝΕΟΙ -ες με ευχέρεια στην επικοινωνία ζητούνται 
για το τμήμα τηλεφωνικής ενημέρωσης πελατών, 
από εταιρία σταθερής - κινητής τηλεφωνίας. Άμεση 
εργασία, μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063756.

ΝΕΟΙ -ες με ευχέρεια επικοινωνίας ζητούνται 
από εταιρία σταθερής - κινητής τηλεφωνίας. 
Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους, εξέλιξη, άμεση πρόσληψη, 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
startnet.gr, τηλ: 213 0063748.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για στελέχωση τμήματος 
σταθερής τηλεφωνίας. Ευχάριστο περιβάλλον, 
προοπτικές εξέλιξης, μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 
213 0063750.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
με άνεση στην επικοινωνία για στελέχωση τμή-
ματος τηλεφωνικής προώθησης. Μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063753.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναπτυσσόμενη κινητής τηλεφωνίας 
ζητεί έμπειρες ως Τηλεφωνήτριες. Σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@startnet.gr, τηλ: 213 0063615.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εμπορική σταθερής τηλεφωνίας 
ζητεί κυρίες –ους για κάλυψη νεοσύστατων τμη-
μάτων γραφείου. Άμεση πρόσληψη, μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063614.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί νέους και νέες για 
στελέχωση νέου τμήματος τηλεφωνικού κέντρου. 
Πρωινό ή απογευματινό πενθήμερο ωράριο. Άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
startnet.gr, τηλ: 213 0063613.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα με ευχέρεια 
λόγου για προκαθορισμένη ενημέρωση των 
πελατών της. Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους, μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063612.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα χωρίς απαραίτη-
τη προϋπηρεσία για εσωτερική θέση γραφείου. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση, μπόνους, μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063611.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από εταιρία 
προώθησης σταθερής τηλεφωνίας, 5θήμερο. Πα-
ρέχεται βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063616.

3 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
για κάλυψη κενών θέσεων γραφείου. Μισθός, 
bonus, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063617.

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ τηλεφωνικού κέντρου ζητούνται 
5 άτομα με ικανότητα στην επικοινωνία. Πλήρης ή 
μερική απασχόληση. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063649.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στην τηλεφωνική προώθηση 
και εξυπηρέτηση πελατών ζητούνται από εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας, μισθός ασφάλιση, bonus. 
E-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063626.

ΑΤΟΜΑ από εταιρία σταθερής τηλεφωνίας, 
ζητούνται να εργασθούν σε πρωινό τμήμα τη-
λεφωνικής ενημέρωσης πελατών, για πλήρη ή 
μερική πενθήμερη απασχόληση, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
E-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063625.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, γνωστή στο χώρο των τη-
λεπικοινωνιών ζητεί 2 άτομα για 8ωρη πλήρη 
απασχόληση στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρέχε-
ται σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: info@
startnet.gr, τηλ: 213 0063659.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ –ες ζητούνται για 8ωρη εργασία από 
όμιλο τηλεπικοινωνιών, ως Υπάλληλοι Γραφείου 
στο κέντρο του Πειραιά. Μισθός ΙΚΑ, μπόνους. 
Τηλ: 213 0063600.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται για 8ωρη ερ-
γασία από εταιρία τηλεπικοινωνιών για κάλυψη 
νέων κενών θέσεων γραφείου, στο κέντρο του 
Πειραιά, μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 213 0063600.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ –τριες ζητούνται για 8ωρη ερ-
γασία από εταιρία τηλεπικοινωνιών για το τμήμα 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης συνδρομητών στο 
κέντρο του Πειραιά. Μισθός, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 
213 0063600.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιχείρηση ζητεί άτομα για 
8ωρη εργασία για εσωτερική θέση γραφείου στο 
τμήμα επικοινωνίας και σύνδεσης συνδρομητών 
στο κέντρο του Πειραιά, βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Τηλ: 213 0063600.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στο telemarketing ζητεί-
ται για άμεση πρόσληψη. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μεγάλα μπόνους. Πειραιάς. Τηλ: 213 0063619.

2 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
εσωτερική εργασία γραφείου, 5ωρη πρωινή. 
Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Πειραιάς. Τηλ: 
213 0063618.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τηλεφωνήτριες για πωλήσεις 
με δικό της πελατολόγιο. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063614.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 5 άτομα με ευχέρεια λόγου για 
στελέχωση νέων γραφείων, 5ωρη πρωινή απα-
σχόληση. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 
213 0063612.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 2 άτομα με άνεση στην 
επικοινωνία για κάλυψη θέσης στο τηλεφωνικό 
κέντρο. Πρωινό ωράριο. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Τηλ: 213 0063611.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί να προσλάβει άτομα για εσω-
τερική απασχόληση ως Υπάλληλοι Γραφείου. 
Ευχάριστο περιβάλλον, βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063608.

ΑΤΟΜΑ ζητεί εμπορική εταιρία για 5ωρη πενθή-
μερη απασχόληση. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063608.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ως Υπάλληλοι Γρα-
φείου ζητούνται από μεγάλο όμιλο για στελέχω-
ση τηλεφωνικού τμήματος, εσωτερική εργασία, 
βασικός μισθός, ΙΚΑ. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 
213 0063606.

ΘΕΛΕΤΕ μία σταθερή 4ωρη πενθήμερη εργασία 
ως Υπάλληλοι Γραφείου; Τηλεφωνήστε τώρα. 
Κυρίες - κύριοι για τηλεφωνική εργασία γραφείου. 
Υψηλό πακέτο αποδοχών, βασικός μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 213 0063604.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου - Τηλεφωνήτριες ζητού-
νται από εταιρία για εσωτερική εργασία, 4ωρη 
- 8ωρη, μόνιμη απασχόληση, γρήγορη εξέλιξη. 
Τηλ: 213 0063603.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητεί Υπαλλήλους Γραφείου για 
Τηλεφωνητές στο τμήμα ενημέρωσης πελατών. 
Υψηλά μπόνους, βασικός μισθός, ΙΚΑ, μόνιμη 
εργασία, γρήγορη εξέλιξη. Τηλ: 213 0063602.

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ζητούνται από γνωστή εταιρία 
για Υπάλληλοι Γραφείου τηλεπληροφόρησης για 
μόνιμη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 213 0063601.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εταιρία ως Υπάλληλοι 
Γραφείου με έδρα τον Πειραιά για στελέχωση 
καινούργιου υποκαταστήματος στον Πειραιά. 
Βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 0063600.

ΑΤΟΜΑ με πείρα στη τηλεφωνική ενημέρωση 
πελατών ζητούνται από εταιρία κινητής τηλε-
φωνίας στο κέντρο του Πειραιά. Βασικός μισθός, 
ασφάλιση, μπόνους. Τηλ: 213 0063600.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται από εταιρία 
σταθερής τηλεφωνίας για 4ωρη απογευματινή 
απασχόληση. Μισθός, μπόνους, περιοχή Πειραιάς. 
Τηλ: 210 4177754.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από εταιρία 
σταθερής τηλεφωνίας για ενημέρωση συνδρο-
μητών νέων προγραμμάτων, 4ωρη απασχόληση, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 4177860.

ΓΡΑΦΕΙΟ εμπορικής εταιρίας, έδρα Πειραιάς 
ζητεί 10 άτομα ως Υπαλλήλους Γραφείου για 
νεοσύστατο τμήμα. Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 
210 4177759.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
Η ΕΤΑΙΡΙΑ επαγγελματικών καλλυντικών 
Neobeauty Cosmetics ζητά δραστήρια άτομα 
για Προώθηση καλλυντικών σε φαρμακεία. 
Παρέχεται σταθερός μισθός και μπόνους επί-
τευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: cvs@
neobeauty.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητά περιοδεύων Πωλητή -τρια, για Προώθηση 
Προϊόντων σε παιδιάτρους και νεογνολόγους 
στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης. 
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: nedounewmed@
hotmail.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητά περιοδεύων Πωλητή -τρια, για Προώθηση 
Προϊόντων σε παιδιάτρους και νεογνολόγους 
στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης. 
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: nedounewmed@
hotmail.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για Mystery 
Shopping με άριστη γνώση Αγγλικών - Γαλλικών 
- Γερμανικών. Τηλ: 210 4834340.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Ελληνική βιομηχανική επι-
χείρηση ζητεί για τις Ανάγκες Στελέχωσης του 
Τμήματος Πωλήσεων, να προσλάβει δύο: Πωλητή 
x-van στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους. 
E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προώθησης και Διαφήμισης 
νεοεισερχόμενων brands στην αγορά αναψυ-
κτικών με έμφαση σε BTL και events. Ανάλογη 
προϋπηρεσία 5-10 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-Συνεργάτης που επισκέ-
πτεται ήδη καταστήματα εστίασης (καφετέριες, 
ξενοδοχεία, αναψυκτήρια, κλπ) για Προώθηση 
Προϊόντων που αφορά το κλάδο υγείας. Πληρωμή 
με προμήθεια. Βιογραφικά στο e-mail sakisgj@
gmail.com, τηλ: 6975 126967.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί άτομα για 
ανεξάρτητη σταθερή και μόνιμη συνεργασία 
(όχι μισθωτούς) για Ανάπτυξη Δικτύου ιατρών 
και φαρμακείων για την Προώθηση Προϊόντων 

που αφορούν τo κλάδο υγείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: sakthess@yahoo.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ πολυεθνική εταιρία ζητά 5 
άτομα για την Προώθηση και Δικτύωση Φυτικών 
Συμπληρωμάτων Διατροφής σπιρουλίνας και 
γανοδέρματος σε φαρμακεία και λοιπούς πελάτες 
λιανικής. Βιογραφικά στο e-mail: .giouvanoud-
iss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία και Ι.Χ. για 
μόνιμη απασχόληση σε Προώθηση Τροφίμων 
σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
tastefulmarinos@yahoo.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Ελληνική βιομηχανική επι-
χείρηση ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του 
τμήματος πωλήσεων, να προσλάβει δύο: Πωλητές 
X-VAN. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο 1 έτους. Ε-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Η SPYROY Holidays Club ξενοδοχειακός όμιλος 
ζητεί Πωλητές -τριες για Προώθηση Προγραμμά-
των του ομίλου. Εσωτερική εργασία (Αμπελόκηποι, 
Αθήνα) μισθός, προμήθειες, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 1.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για Προώθηση Σταθερής 
Τηλεφωνίας κορυφαίου παρόχου, άνεση στην 
επικοινωνία, όρεξη για δουλεία, άριστο περιβάλ-
λον, σταθερός υψηλός μισθός άνω του βασικού, 
ΙΚΑ- bonus. Τηλ: 213 0285343, 6975 683998.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της υγιεινής 
διατροφής, χωρίς προϋπηρεσία με ελεύθερη 
σχέση εργασίας. Μερική - πλήρης απασχόληση, 
ευέλικτο ωράριο, πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 
6973 910604.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με δί-
πλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ζητείται για 
διαφημιστική εταιρία, μισθός 500€, συζητησιμη. 
Τηλ: 6936 240678, 09:00-19:00, Νέα Ιωνία.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία ως Επικεφαλείς 
στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης και στελέ-
χωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
alazoergasia@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

5 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο 
e-mail: neadoulia55@gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΕΠΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Αντιπροσώπους (γυναί-
κες και άντρες) για μερική - πλήρη απασχόληση, 
προώθηση δωρεάν κωδικού μέλους. Δυνατότητα 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, εργασία από 
το χώρο σας, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα με διάθεση για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.
com, τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα 
του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, αναζητά 3 
νέους φιλόδοξους συνεργάτες για να στελεχώσει 
το τμήμα προώθησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
s_group@hotmail.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των καταναλω-
τικών αναζητά Merchandiser για την περιοχή 
της Ρόδου. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 6 μήνες. Βιογραφικά στο e-mail: 
pashalis.troumpalos@adecco.com.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής ζητείται για Πωλήσεις σε 
ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και σε Σούπερ Μάρκετ 
μόνο με δικό του πελατολόγιο. Βιογραφικά στο 
e-mail: sm.tastyfoods@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα επικοινω-
νιακά - εμφανίσιμα για την Προώθηση γνωστών 
Ποϊόντων σε καταστήματα super market. Απα-
ραίτητη η κατοχή βιβλιαρίου υγείας και η προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις. Τηλ: 210 2583656.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική-εμπορική εταιρία με έδρα 
την Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρους Πωλητές -τριες 
για μόνιμη συνεργασία σε κατευθυνόμενη, στο-
χοποιημένη πώληση, Βόρεια Ελλάδα-Θεσσαλία. 
Απαραίτητα κάτοχοι ΙΧ αυτοκίνητου. Μισθός και 
ποσοστά. E-mail: nikfra@versa-sa.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για το 
τμήμα Εξερχόμενων Κλήσεων με σκοπό Προώθηση 
Υπηρεσιών, κάρτα υγείας παρέχονται ευχάριστο 
περιβάλλον, ασφάλεια, πλατεία Αττικής, τιμή 
330€. Τηλ: 211 0121710, 6947896573, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική εταιρία με έδρα Θεσσαλο-
νική ζητά για μόνιμη συνεργασία, αποδεδειγμένα 
έμπειρους Eξωτερικούς Πωλητές-τριες με ΙΧ για 
Βόρεια Ελλάδα-νησιά. Στοχοποιημένη προώθηση 
πρωτοποριακού καινοτόμου προϊόντος. Αποδο-
χές πολύ ικανοποιητικές. E-mail με πρόσφατη 
φωτογραφία: nikfra@versa-sa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ολική απασχόληση. 
‘Αμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωράριο, απαραίτητες 
γνώσεις χρήσης internet. Βιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα, άμεσο ξεκίνημα, προοπτική 
εξέλιξης και καριέρας! Βιογραφικά στο e-mail: 
newopportunity@yahoo.gr, τηλ: 6945 793272.

ΑΜΕΣΑ άτομα για Προώθηση δωρεάν εκπτω-

τικού κωδικού αγορών προϊόντων καθημερινής 
χρήσης και περιποίησης σε τιμές υπερχονδρικης, 
μερική-πλήρης απασχόληση, δωρεάν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, ευκαιρία καριέρας, ικανοποιητικές απο-
δοχές με ποσοστά. Ε-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για Προώθηση δωρεάν 
εκπτωτικού κωδικού μέλους για προϊόντα κα-
θημερινής χρήσης γνωστής πολυεθνικής, μερι-
κή-πλήρης απασχόληση, δωρεάν εκπαίδευση, 
ευκαιρία καριέρας αυξανόμενες αποδοχές, ελεύ-
θερο ωράριο, ανεξάρτητη συνεργασία. Ε-mail: 
ioannav77@gmail.com.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης – 
Εμποροϋπάλληλοι
ZHTOYNTAI άμεσα άτομα (5), από εταιρία δια-
τροφής, πλήρης ή μερική απασχόληση, παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για Αρτοποιείο, στην περι-
οχή Κολωνακίου, με σχετική εμπειρία, ήθος και 
επαγγελματική εμφάνιση. Γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 6932 300077, 
κα Κανάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια 6ωρη για αρτοζαχαροπλα-
στείο ατον Αι Γιάννη Καλαμαριάς. Βιογραφικά θα 
επεξεργαστούν μόνο από κατοίκους Καλαμαριάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: deliosalex@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με καλή γνώση 
Αγγλικών, από εταιρία, για νέο κατάστημα αλυ-
σίδας ειδών μοντέρνου ρουχισμού στα Ιωάννινα. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-
mail: acro@oporo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για πλή-
ρη απασχόληση σε κατάστημα της Σαλαμίνας. 
Ευχάριστο περιβάλλον, ικανοποιητικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ποτών-αναψυκτικών, κορυφαία 
brands, ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων με Αγγλικά και 
Ελληνικά, για πωλήσεις λιανικής. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή στο χώρο των αναψυκτικών-ποτών 
στη λιανική και HORECA εντός Αθήνας. E-mail: 
info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Εξυπηρέτηση Πελατών σε 
κατάστημα αναλώσιμων εκτυπωτών και γραφι-
κής ύλης στη Γλυφάδα. Πρέπει να έχει γνώσεις 
υπολογιστών και Corel & PhotoShop. E-mail: 
info@allaboutprint.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής -τρια ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου διακόσμησης με 
προϋπηρεσία σε παρόμοια είδη για Τουριστικές 
περιοχές. Βιογραφικά στο e-mail: olympiastel-
la123@msn.com, fax: 210 6927798.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες -οι για dvd-video club, 6ήμε-
ρη εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, 
ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
nea_ergasia@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εμπορικού Τμήματος, με εμπει-
ρία σε πωλήσεις. Επιθυμητές, τυχόν γνώσεις 
σε website και e-shop. Βιογραφικά στο e-mail: 
wakolda@yahoo.gr, τηλ: 6970 107250, απογευ-
ματινές ώρες.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική εμπορική εταιρία με έδρα 
Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρους Πωλητές -τριες 
μόνιμη συνεργασία σε κατευθυνόμενη, στοχο-
ποιημένη πώληση Βόρεια Ελλάδα Θεσσαλία. 
Απαραίτητα κάτοχοι ΙΧ αυτοκίνητου. Μισθός 
και ποσοστά. Ε-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
nikfra@versa-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α Πωλητής -τρια για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας στους Αμπελόκηπους Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 2310 741602, 6936 730880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 2310 741602, 6934 
994433, Κος Νίκος.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με αγάπη στο χειροποίητο 
κόσμημα για το κατάστημά μας στη Γλυφάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hantrocosmosglyfada@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές και Πωλήτριες 
με εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο - ζαχα-
ραπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Διευθυντής Καταστήματος 
με πολυετή εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο 
- ζαχαραπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια έμπειρος στην κινητή τηλεφω-
νία, ζητείται από κατάστημα Vodafone. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κοσμημάτων ζητά έμπειρη Πωλήτρια 
για κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Smart Park 
στα Σπάτα. Απαραίτητα Αγγλικά και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά μόνο με φωτογραφία στο e-mail: 
mariapapani@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια, έμπειρος στην κινητή τηλε-
φωνία, ζητείται από κατάστημα Wind. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: job@lanelectronics.gr.

συνέχεια στη σελ. 28

Από την εταιρία MEDICALS ζητείται για τη Θεσσαλονίκη:

Πωλητής -τρια για το Χώρο του Φαρμακείου

Ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους οργανισμούς επιθεώρησης & πιστοποίησης ζήτα:

Επιθεωρητές Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών  
Μηχανημάτων για όλη την Ελλάδα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ  
•Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία πέντε (5) ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, Γερμανικά επιθυμητά. 
 
Αποστολή βιογραφικών έως 30.05.2014 στο e-mail: mbelechri@tuv-nord.com, Κα Μ.Χ. Μπελεχρή.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη εξειδίκευση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παροχές: 
•Μισθός 

•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: Sales@medicals.gr

170,000 Σύμβουλοι Ακινήτων - 8,500 Γραφεία - 60 Χώρες - Νο 1 Παγκόσμιο Real Estate Δίκτυο.

Με περισσότερους από 170,000 Συνεργάτες και πάνω από 8,500 γραφεία σε 60 χώρες, η CENTURY 21® είναι 
με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στον κόσμο και 
αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της στο Σύνταγμα.

Σύμβουλος Οικιστικών Ακινήτων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Προφίλ υποψηφίων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Δίψα για μάθηση και υψηλά εισοδήματα 
•Επαγγελματικό ήθος 
•Τυχόν προϋπηρεσία θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν  
Παροχές 
•Υψηλότατες αποδοχές βάση απόδοσης 

•Αρχική εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη 
•Σχεδιασμός, παρακολούθηση και υποστήριξη  
καριέρας με από τον Νο1 παγκόσμιου οργανισμού  
ακίνητης περιουσίας 
•Ευελιξία ωραρίου

Θέσεις – Περιοχές 
•RERAS - σύμβουλος οικιστικών ακινήτων -  
Αθήνα / Σύνταγμα

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης και την περιο-
χή, μέσω e-mail: info@century21greece.com ή μέσω fax 
στον αριθμό 210 6148116. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές Web: www.century21greece.com

Zelitron AE - Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση:

Software engineer 
κωδικός θέσης SW013

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρε-
ται στον Διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης  
και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI  μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 
•Άριστη γνώση OOP (.ΝΕΤ). 
•Άριστη γνώση Web Development με MVC. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής 
και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες. 

•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP, τηλεματικής,  
τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών  
και τηλεματικής. 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων.  
Η εταιρεία παρέχει: Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατό-
τητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό 
της θέσης SW013. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@zelitron.com

H Παππάς Ανελκυστήρες, η κορυφαία Ελληνική Πολυεθνική στην παροχή καινοτόμων προϊόντων (ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους, αναβατόρια φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ κτλ) και υπηρεσιών (μελέτη, σχεδιασμό, 
εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση) για ασφαλή μετακίνηση εντός κτιρίων, αναζητά:

Purchasing Specialist
Βασικές αρμοδιότητες 
•Πραγματοποίηση αγορών Α’ υλών και εξαρτημάτων 
ανελκυστήρων 
•Διαχείριση βάσης προμηθευτών (δημιουργία,  
ανανέωση, παρακολούθηση τάσεων κλπ) 
•Πραγματοποίηση εισαγωγών (π.χ. δείγματα,  
γκρουπάζ κλπ) 
•Δημιουργία κωδικών στο ERP και συντήρηση Master 
Data κωδικών 
•Διαχείριση λειτουργίας διαγωνισμών για «πακέτα» 
εξαρτημάτων (π.χ. όλες οι πόρτες από 10 έργα κλπ) 
•Προμήθειες τμήματος R&D  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού  
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων επιθυμητό 
•4 έως 6 χρόνια εμπειρία σε θέση αγορών  
οργανωμένης εταιρείας συναφούς αντικειμένου  
ή κλάδου (αυτοματισμός). 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (εξαιρετική γνώση Excel) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Εξαιρετικές αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες 

•Προσήλωση στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων 
•Καινοτόμο πνεύμα, θέληση να εισάγει καινοτόμες 
προσεγγίσεις ή τρόπους δουλειάς 
•Εγρήγορση και υψηλή ικανότητα αντίληψης  
του περιβάλλοντος και αξιοποίησης ευκαιριών  
που προκύπτουν από αυτό 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση, σύνδεση με  
τις ανάγκες του πελάτη και το εταιρικό όραμα 
•Προσήλωση στη λεπτομέρεια και στο εξαιρετικό  
αποτέλεσμα 
•Γνώση σε εύρος και σε βάθος του αντικειμένου  
και ενδιαφέρον για συνεχή προσωπική βελτίωση 
•Σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  
Καθημερινή εφαρμογή υψηλών ηθικών στάνταρ  
και ομαδικό πνεύμα  
Η θέση αναφέρεται στον επικεφαλής του τμήματος 
προμηθειών.  
Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών και εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης  
σε ένα δυναμικό περιβάλλον.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marketing@pappaslift.gr

Η εισηγμένη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ζητά να προσλάβει:

Ασκούμενο Δικηγόρο
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο νομικής 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεύτερη γλώσσα τα τουρκικά επιθυμητή 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 

•Προσαρμοστικότητα και ευελιξία  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: hr@helfish.gr

Ανώνυμη εταιρία ζητεί:

Χημικό / Υπεύθυνο Παραγωγής Απορρυπαντικών 
Στην περιοχή των Αθηνών.  
•Θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία. 

• Ηλικία έως 40 ετών. 
Αποστολή βιογραφικού  

στο e-mail:  
golden-c@otenet.gr

Μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης ζητεί:

Νοσηλεύτρια για Μερική Απασχόληση
Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται: 
•Σύγχρονο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 

•Μισθός αναλόγων προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους υπ’ όψιν: κου Χ.Α στο e-mail:  
infoatt@nefrologiko.gr & στο fax: 210 8774519.  
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη  
εμπιστευτικότητα.

Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει στα 
κεντρικά γραφεία στην Αθήνα:

Ασκούμενο Δικηγόρο 
(κωδ. TRLAW)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο νομικής 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9893457 ή στο e- mail: HR_
Greece@marinopoulos.com ή στην παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης TRLAW: Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. Δημητρίου 
63, Άλιμος 17456, υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.
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ΒΟΗΘΟΣ Πωλήτριας ζητείται από κατάστημα 
αργυροχοΐας, χωρίς υποχρεώσεις, μισθός 400€, 
ώρες καταστημάτων, κατά προτίμηση κάτοικος Χα-
λανδρίου και γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6858022.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -ες με εμπειρία, ζητούνται από κα-
τάστημα ανδρικών και γυνακείων ενδυμάτων 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2714070.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καταστήματα κοσμημάτων 
στο Porto Carras στη Χαλκιδική. Απαραίτητη η 
καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. Διαμονή 
εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο e-mail: antica@
otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καταστήματα κοσμημάτων 
και δώρων στον Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής. Απα-
ραίτητη η καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. 
Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο e-mail: 
antica@otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-Πωλήτρια για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας στο Πόρτο Ράφτη. Απαραίτητα 
προσόντα προϋπηρεσία και κάτοικος κοντινής 
περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@vfpor-
torafti.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία, ζητείται από μεγάλη 
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης εσω-
ρούχων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@fogal.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ νέα, ευπαρουσίαστη, χωρίς οικογε-
νειακές υποχρεώσεις, ζητείται για εργασία σε pet 
shop, κάτοικος Βούλας, Γλυφάδας ή διπλανών 
περιοχών. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, Αγ-
γλικά και H/Y. Τηλ: 210 8991118.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
στους Αμπελόκηπους, εμφανίσιμη, προϋπηρεσία 
απαραίτητη στο ίδιο πόστο. Τηλ: 6983 165907, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη για πρωινή 8ωρη απασχό-
ληση, ζητείται από αρτοποιείο. Περιοχή Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ: 210 9760037.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για αρτοζαχαροπλαστείο. 
Ωράριο απογευματινό. Τηλ: 210 6849796.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εμπορική εταιρία ζητάει 3 άτομα 
ως Στελέχη Πωλήσεων, χωρίς ρίσκο της τωρινή 
σας εργασίας, σίγουρη αμοιβή, δυνατότητα ταξι-
διών-πλήρης εκπαίδευσης. Τηλ: 6978 527442, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΚΥΡΙΟΣ –α ζητείται άμεσα για Οργάνωση και 
Ανάπτυξη Πελατών, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6942 614261.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ Οικονομικών ζητούνται από 
εταιρία σε Τομείς Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέ-
σεων, Marketing για επέκταση της εταιρίας στη 
Δάφνη, παρέχεται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6941 591109.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Εταιρία συσσωρευτών και λιπα-
ντικών αυτοκινήτου ζητά Εξωτερικό Πωλητή. 
Σπουδές - προϋπηρεσία θεμιτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: bregu@e-motus.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πρωτοποριακή εταιρία τε-
χνολογίας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη 
απασχόληση: Account Manager (Θεσσαλονίκη), 
υποψήφιοι με προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντί-
στοιχη θέση τμήματος B2B. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πρωτοποριακή εταιρία τε-
χνολογίας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη 
απασχόληση: Account Manager (Αθήνα), υπο-
ψήφιοι με προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοι-
χη θέση τμήματος B2B. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική εταιρία για Κά-
λυψη Δικτύου Πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-
mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ (5) από εμπορική εταιρία, ζητούνται για 
Στελέχωση Νέων Τμημάτων, απαραίτητες γνώ-
σεις internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Εξωτερικό Πωλητή για B2B πω-
λήσεις. Μισθός 800€ και bonus. Προϋπηρεσια 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oxy-
gengroup.gr, κωδ: P001.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά για άμεση πρόσληψη Πωλητές 
από όλη την Ελλάδα. Βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 
210 9703396, 6972 499611.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά επαγγελματία Πωλητή 
για B2B πωλήσεις στον χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών. Παρέχεται σταθερός μισθός και bonus. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά έως 5/5 
στο e-mail: hr@oxygengroup.gr, με κωδ: ΑΤ001.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία (περιοχή Μενιδίου), ζητεί 
Υπάλληλο για το Εμπορικό Τμήμα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, Aγγλικά, επιθυμητή η γνώση Entersoft 
ERP. Βιογραφικά στο e-mail: nobelxilinakisd@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κάλυψη Δικτύου Πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πολυεθνική εταιρία τεχνολογι-
κών προϊόντων, ζητεί για μόνιμη συνεργασία: 
Account Manager (Θεσσαλονίκη). Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επι-
χειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη 
στελέχωση: Account Manager (Βαλκάνια). 
Προσφέρεται: Μηνιαίο σταθερό εισόδημα και 
bonus βάσει στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία λύσεων εξοικο-
νόμησης ενέργειας(αυτονoμία θέρμανσης, φυσικό 
αέριο, φωτισμός led).Αρμοδιότητες: Πωλήσεις 
B2B και Β2C σε καταστήματα, γραφεία, πολυκα-
τοικίες. Προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@gazpro.gr, τηλ: 
210 9881616.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από επαγγελματικό κατά-
λογο. Μισθός 300-900€/μήνα. Bιογραφικά στο 
e-mail: powennetgreece@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Πωλήσεων ζητείται άμεσα από 
ανώνυμη εταιρία internet για Έλεγχο -Ανανέ-
ωση -Ανάπτυξη Πελατολογίου και δυνατότητα 
επαγγελματικών ταξιδίων σε επαρχία και νησιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για ‘Έλεγχο -Ανα-
νέωση -Ανάπτυξη Πελατολογίου με δυνατότητα 
επαγγελματικών ταξιδίων σε επαρχία και νησιά. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: job@
galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία internet ΑΕΕ ζητεί 2 Στε-
λέχη για Έλεγχο και Ανανέωση Πελατολογίου, 
με δυνατότητα ταξιδίων. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας επαγγελματικού 
εξοπλισμού ζητά έμπειρο Στέλεχος στις Πωλήσεις 
για το Νομό Αττικής. Απαραίτητο προσόν: Άριστη 
επικοινωνία με το περιβάλλον εργασίας. Δίδο-
νται: Εξέλιξη, ελεύθερο περιβάλλον, οικονομικά 
κίνητρα. E-mail: kondial@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ επιχειρήσεων ζητείται για άμεση 
πρόσληψη: Υπεύθυνος Πωλήσεων. Παρέχονται: 
Υψηλός μισθός, bonus, προοπτικές εξελιξης. 
E-mail: info@amci.gr, τηλ: 210 4082557.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να καλύψει άμεσα 5 θέ-
σεις, με σκοπό την εκπαίδευση στις ενέργειες 
προώθησης διαφημιστικής καμπάνιας, έρευνας 
αγοράς και εξυπηρέτησης πελατών. Παρέχονται: 
Μισθός, bonus, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητής/τρια για εξωτερική ερ-
γασία. Υψηλό πακέτο αποδοχών + Bonus. Τηλ: 
210 4082557.

ΑΤΟΜΑ 5 κοινωνικά, εργατικά, ζητούνται πανελ-
λαδικά, για ανεξάρτητη συνεργασία προώθησης 
προϊόντων πολυεθνικής εταιρίας, εισοδήματα 
εβδομαδιαία ανάλογα προσόντων, μερική ή πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων ζητείται από εκδοτική 
βιβλίων. Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο (μοτό 
και ΙΧ) απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ. ANSA0414.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ Πωλητές ζητούνται από συσκευαστι-
κή εταιρία τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων 
και προϊόντων καφέ, πεπειραμένοι μόνο με δικό 
τους πελατολόγιο για χονδρικές πωλήσεις. Τηλ: 
2310 667451.

Η WELLNESSNOW, εταιρία στο χώρο Υγείας-
Ευεξίας-Διατροφής ζητάει άμεσα Συνεργάτη για 
στελέχωση των παρακάτω τμημάτων: α) Εμπο-
ρικό τμήμα β) Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης 
συνεργατών. E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 
6932 309100, 6986 219045.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ δικτύου πωλήσεων ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, ωράριο ευέλικτο, ανεξάρτητη 
συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ πωλήσεων στον χώρο της πληρο-
φορικής. Διαχείριση Πελατών και προώθηση 
τεχνολογικών λύσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας 
για ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου, όχι 
ντίλερ-πλασιέ. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση-
συνεχής υποστήριξη, ανεξάρτητη συνεργασία και 
μέσω internet, δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων-
καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Πωλητές, με ή μη προ-
ϋπηρεσία, μερική ή πλήρη απασχόληση, καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6972 481595.

Η AVS Automotive ζητεί Βοηθό Ανάπτυξης 
Δικτύου Πωλήσεων με προηγούμενη εμπειρία 
σε τηλεματικές συσκευές διαχείρισης στόλου 
οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@avsau-
tomotive.com, τηλ: 210 9750117, 210 9737990, 
κος Νικηφόρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων (saleseng1) 
από εταιρία λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
για βιομηχανίες. Αρμοδιότητες: Πωλήσεις σε 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κ.λ.π. συγγραφή προ-
σφορών, μελετών. Προσόντα: 2χρόνια εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: 
jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής (sales1) από εταιρία λύσε-
ων εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις. 
Αρμοδιότητες: Πωλήσεις σε καταστήματα, γρα-
φεία, cafe κ.λ.π. Προσόντα: Τουλάχιστον 2 χρόνια 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων Βιομηχανικών 
Λύσεων (inverters,PLC, energy meters) (sale-
sengind1) από εταιρία λύσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας για βιομηχανίες. Αρμοδιότητες: Πωλή-
σεις σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες, συγγραφή προ-
σφορών-μελετών. Προσόντα: 2 χρόνια εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση-δίπλωμα οδήγησης. E-mail: 
jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για 3 - 5ωρη απασχό-
ληση για το Εμπορικό και Οργανωτικό Τμήμα, 
παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το Τμήμα Πωλή-
σεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα 
προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με δυνατότητα ταξιδίων στην 
επαρχία. Απαραίτητα γνώση Αγγλικών, Η/Υ, κάρτα 
Ανεργίας και επιμελής εμφάνιση. Προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις ή χώρο εστίασης θα εκτιμηθεί. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv.hotelsales@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά σοβαρά άτομα για Δη-
μιουργία, Ανάπτυξη και Οργάνωση Δικτύου στο 
Τμήμα Πωλήσεων. Συνεχής εκπαίδευση. Ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΗΓΕΤΙΚΗ εταιρία στο χώρο της αναζητά άτομα 
για Πωλήσεις και επέκταση της εταιρίας. Πλή-
ρης ή μερική απασχόληση - φιλικό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ΝΕΟΙ -ες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 
6986 800563.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για 3-5ωρη απασχόληση 
για συνεργασία στο Εμπορικό και Οργανωτικό 
Τμήμα, άριστες αποδοχές, άμεσο ξεκίνημα, τη-
λέφωνο και ραντεβού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info.ergasia@yahoo.gr, τηλ: 6906 234118, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΧΗΜΙΚΟΣ Πτυχιούχος, Χημικός Μηχανικός, Γε-
ωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπι-
ακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζητείται, 
ως Πωλητής, από εταιρία απολυμάνσεων, 4ωρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
newprocess.gr, τηλ: 210 2797979.

ΜΕΓΑΛΗ Βιομηχανική Εταιρία στον χώρο των 
τροφίμων ζητάει Επιθεωρητή Πωλήσεων με 
εμπειρία στο οργανωμένο λιανεμπόριο με διάθεση 
για ανάπτυξη και εξέλιξη. Απαραίτητη ελάχιστη 
3ετή εμπειρία στην διαχείριση ομάδων. Παρέχεται 
ανταγωνιστικό πακέτο. E-mail: info@ferro.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καταρτίσουν 
τμήμα πωλήσεων στην Αθήνα. Aπόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ, 
άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες, κάτοχοι 
ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: info@erythroforte.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από εμπορική επιχείρηση 
για την κάλυψη διαφόρων τμημάτων. Δυνατότητα 
πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης. Τηλ: 
6973 910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για να αναλάβει αποθήκη 
για πωλήσεις μεταχειρισμένων και νέων ανταλ-
λακτικών μοτοσικλέτας, παλαιότερων μοντέλων 
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, καθώς και 
ευρωπαϊκών. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Τηλ: 210 
5620907, 210 5617620.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizroute13@gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία μέσα από το χώρο 
του μέσω υπολογιστή. Εισόδημα πάνω από το 
βασικό. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
alazoergasia@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντο-
νισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Μισθός 680€. Βιογραφικά στο e-mail: 
neadoulia55@gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική εταιρία ζητεί Πωλητές ή Συ-
νεργάτες. Βιογραφικά στο e-mail: jbcafeshop@
hotmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3ωρη - 5ωρη 
απασχόληση για το εμπορικό και οργανωτικό 
τμήμα. Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πωλή-
σεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα 
προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για 
το τμήμα marketing - πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@idplus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη θέσεων για 
το τμήμα Πωλήσεων μεγάλης εταιρίας. Τηλ: 
24130 13782.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εξωτερικοί με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, ικανότητες επικοινωνίας, φιλόδοξοι, 
ζητούνται για επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο: jobslinks1@
gmail.com, κωδικός θέσης: Syn-sk.

5 ΚΥΡΙΕΣ -οι θα προσληφθούν άμεσα σαν Σύμ-
βουλοι Εταιρίας ψυχαγωγίας και επικοινωνί-
ας. Προσφέρονται σταθερός μισθός - bonus 
και ΙΚΑ. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος Λιπαντικών από νε-
οεισερχόμενη εταιρία με ενισχυμένα συνθετι-
κά πρωτογενή λιπαντικά (Γαλλία). Τηλ: 6946 
437896, κος Βάϊος.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για ιστοσελίδες με μεγάλα 
ποσοστά και δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pcinfo.gr, τηλ: 6982 881670.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πωλήσεων αντιπροσωπίας αυ-
τοκινήτων ζητείται, απαραίτητα προσόντα: Πολύ 
εμφανίσιμη, Πτυχιούχος, καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ, μικρή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: vichou@kaltsounis.gr, fax: 210 2587060.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το Τμήμα Πωλή-
σεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα 
προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr , τηλ 6943 702766.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για Δημιουργία, Οργάνωση και Διοίκηση νέων 
Τμημάτων Πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για Δημιουργία, Οργάνωση και Διοίκηση νέων 
Τμημάτων Πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Εμπορικό και Οργανωτικό 
Τμήμα, παρέχεται εκπαίδευση, όχι απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των τηλεπικοινωνιών ζητείται επαγγελματίας 
Πωλητής (με μπλοκάκι). Παρέχονται σταθερός 
μισθός και bonus. Βιογραφικά μέχρι 24/4 στο 
e-mail: hr@oxygengroup.gr.

ΑΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ μέσα προστασίας-ενδύ-
ματα ζητεί για το Εμπορικό Τμήμα Υπεύθυνη για 
Διαχείριση Πελατολογίου. Προσφορές δημοσίου, 
έρευνα αγοράς, παρακολούθηση παραδόσεων. 
Απαραίτητα: Πτυχίο ΑΕΙ, Αγγλικά, Microsoft office, 
H/Y. E-mail: trend1@ath.forthnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση κάλυψη θέσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με κα-
λές επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Almeco ζητά άτομο για ημιαπασχόληση 
(άμεση πρόσληψη) με εμπειρία στις πωλήσεις 
και απαραίτητη γνώση Αγγλικών και χειρισμό 
H/Y. Απαραίτητα κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά στο 
e-mail: almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις τροφίμων από βιομηχανία παραγωγής 
καφέ, για μόνιμη εργασία, μισθός, ασφάλεια, 
ποσοστά και έξοδα μετακίνησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: dritsascoffee@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Πωλητές για το 
τμήμα marketing. Βιογραφικά στο e-mail: info@
idplus.gr.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά ζητούνται με όρεξη για 
δουλειά, για το Εμπορικό Τμήμα εταιρίας. Τηλ: 
6939 791124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καταρτίσουν 
Τμήμα Πωλήσεων στην Αθήνα. Απόφοιτοι ΤΕΙ-ΑΕΙ, 
άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες, κάτοχοι 
ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: info@erythroforte.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Εξωτερικού με εμπειρία 
και γνώσεις στον κλάδο θέρμανσης - ψύξης με 
απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών και κατά 
προτίμηση Αραβικών ζητείται από μεταλλουργική 
βιομηχανία. Βιογραφικά στο e-mail: cv.societe@
gmail.com.

ΑΜΕΣΑ για 3 - 5ωρη απασχόληση για το Εμπορικό 
και Οργανωτικό τμήμα, παρέχεται εκπαίδευση, 
άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Κάλυψη Δικτύου Πωλή-
σεων, μισθός 800€. Τηλ: 6986 212664, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, ζητά Υπεύθυνο Πω-
λήσεων για Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύου 
Πελατών. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο AEI, 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών. E-mail: strnet@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση κάλυψη θέσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με κα-
λές επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Θεσσαλονίκη ζητούνται 
επαγγελματίες Πωλητές (με μπλοκάκι) για Β2Β 
Πωλήσεις. Παρέχεται εκπαίδευση, σταθερός μι-
σθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oxygengroup.gr, κωδ: ΤΗ001.

EXPERIENCED in international moving industry, 
fluent Greek/English (extra languages an asset), 
enthusiastic, organizational, team working, 
self motivated, with excellent computer and 
communication skills. CVs: chloe@celebrity.
gr, fax: 210 2720105.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εισαγωγική εταιρία φαρμακο-
τεχνολογικών προϊόντων στα Βόρεια Προάστια 
της Αθήνας, θα ήθελε να προσλάβει: 2 Ιατρικούς 
Επισκέπτες Ογκολογικών. Επιτυχή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών στον κλάδο της Ογκολο-
γίας/Ακτινοθεραπείας. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση, αποδοχές 600 - 1.000€. Τηλ: 6973 
910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα, για κάλυψη 
νέων τμημάτων, πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση. Τηλ: 6973 910604.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ζωής για όλους ζητά Tηλεφωνήτριες 
πώλησης καρτών υγείας, Πωλητές και Μάνα-
τζερ που να μπορούν να δημιουργήσουν δίκτυα 
πωλήσεων. Αμοιβές συζητήσιμες. E-mail: info@
poiotita-zois4all.gr, τηλ: 2315 312130.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον ιατρικό τομέα, ζητά άτομο επικοι-
νωνιακό, ευπαρουσίαστο, με γνώσεις Η/Υ και 
σπουδές μάρκετινγκ για Διαχείριση και Ανάπτυξη 
Πελατολογίου μέσω επισκέψεων σε κλινικές 
και Ιατρούς, λοιπές εργασίες εξωτερικές και 
γραφείου. Προϋπηρεσία επιθυμητή. E-mail: 
cvsdap@gmail.com.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ εταιρία στον χώρο της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας ζητά άτομο με προϋπηρεσία, 
για να αναλάβει την Ανάπτυξη του Πελατολογίου 
της εταιρίας μέσω επισκέψεων σε Ιατρούς. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@iatrica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στον τομέα των 
Ανναλώσιμων Υλικών στο χώρο της Υγείας.Πα-
ροχές βάσει bonus επί των πωλήσεων. Τηλ: 6972 
440454, Κος Νίκος.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ορθοπεδικών εμφυτευμάτων 
αναζητά: Ιατρικό Eπισκέπτη 3-5ετούς προϋπηρε-
σίας πωλήσεων σε νοσοκομεία-κλινικές, πολύ 
καλά Αγγλικά και Η/Υ. Κάτοχοι ΙΧ. Δυνατότητα 
και ημι-απασχόλησης. Κάτοχοι κάρτας ανεργίας 
του ΟΑΕΔ. E-mail: marketing@biogenesys.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υγείας άσκησης, διατροφής, ευεξίας 
στην Άνω Γλυφάδα, ζητεί άτομα των γύρω πε-
ριοχών για Ενημέρωση Πελατολογίου. Τηλ: 210 
9690592, 210 9690594.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ στο Μοσχάτο Αττικής, ζητεί 
Διευθυντή Πωλήσεων και έμπειρους Πωλητές 
Φαρμακείων. Άριστο εργασιακό περιβάλλον και 
μισθός αναλόγων προσόντων. Βιογραφικά στο e-
mail: aggelies@lionpharma.gr, fax: 210 4821825.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία – Φαρμακευτική
ΑΜΕΣΑ ζητούνται Iατροί όλων των ειδικοτή-
των για Aνεξάρτητη Συνεργασία με Συνεργάτες 
μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες διατροφής. 
Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Ελεύθερο 
ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου να ξέρει από αιμοληψίες. Τηλ: 
210 4614574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός με 
γνώση στα φαρμακευτικά καλλυντικά για μερική 
προς το παρόν απασχόληση. Τηλ: 6944 587713.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου με άτομα: Νοσηλευτές -τριες 
(για Αυστραλία). E-mail: selectiondpt@creme-
delacreme.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Τα πολυτελή εστιατόρια Tapas ζητούν για μόνιμη απασχόληση:

Chef
Απαραίτητα προσόντα 
•5ετή προϋπηρεσία σε  
   πολυτελή εστιατόρια 
•έμφαση στη λεπτομέρεια 
•γνώση του HAPPCO 
•επιθυμητή γνώση  

της ισπανικής κουζίνας 
•οργανωτικός, συνεργάσιμος 
 
Προσφέρονται 
•μισθός 
•ασφάλιση 
•φιλικό, ευχάριστο  

περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών  
με φωτογραφία στο e-mail:  
valia.diamant@gmail.com  
ή στο τηλέφωνο:  
6941 601201

AMD Telecom is among the best companies worldwide in Telecommunication industry, with international presence 
and offices in UK, Italy, Spain, Bulgaria and Dubai. Always expanding its SMS business activities and its personnel 
all over the world. Recruits:

Senior Android Developer for our Headquarters in Thessaloniki
Summary: Passionate Android developer required for design, development and maintenance of Android applications 
related to cellular communications. Perform a variety of programming assignments requiring knowledge of established 
programming procedures and data processing requirements. Work in a Scrum team and pairing with other developers 
when appropriate. Carry out research into new technologies, libraries and development techniques.

Primary responsibilities: 
•Implement, test and troubleshoot programs utilizing the appropriate hardware, database, and programming 
technology. 
•Drive best practices, standards and guidelines on mobile apps. 
•Clarifying what actions the program is intended to perform. 
•Conduct trial runs of programs and software applications to be sure they will accurately meet the requirements 
and produce the desired result. 
•Breaking down program specification into its simplest tasks and translating this logic into software. 
•Conducting testing and installing the program into production. 
•Adapting the program to new requirements, as necessary.  
Knowledge and skill requirements: 
•Bachelor’s degree and three to five years Android software development experience. 
•Excellent knowledge of Android SDK, Google APIs, Java, XML, SQL, JSON, HTML5, Mobile Web. 
•Experience in full design, development and testing life cycle, in particular following an Agile methodolody and 
preferably SCRUM. 
•Safe use of development tools such as Eclipse or Android Studio, Git, Redmine or equivalent. 
•Ability to implement and troubleshoot programming changes and modifications. 
•Ability to accurately estimate tasks and meet aggressive schedules. 
•Ability to work under pressure and delivering mobile applications on time, at high quality. 
•Proven experience by presenting certain project(s) that has been personally accomplished.  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, remuneration package.

Notice: The candidate must mention personal projects in which they participated and they must present them 
during the interview. Please send a curriculum vitae in: hr@amdtelecom.net

Zelitron AE - Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση:

Software Engineer 
κωδικός θέσης SW021

Ειδικευμένος Ιατρός Γενικής Ιατρικής
•Με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για διαχείριση περιστατικών  
και αεροδιακομιδών.  
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: medicaldesk@athensassistance.gr

Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά και παράρτημα 
στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Επικεφαλή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
(Κωδ. Θέσης: HRD)

Ζητείται επικεφαλής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Head of HRD) για να δημιουργήσει και να διευθύνει το αντί-
στοιχο τμήμα. Το τμήμα θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό, θα εκπονεί και θα οργανώνει 
προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και θα αξιολογεί τους υποψηφίους για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 
τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε θέση επικεφαλή ή συμβούλου HRD σε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση. Πρόσθετες 
επιθυμητές (όχι απαραίτητες) γνώσεις και δεξιότητες είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, ψυχολογία, διοίκηση ομάδων 
τεχνολογικής κατεύθυνσης, παιδαγωγικά.

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο μεγέθους το πολύ μισής 
σελίδας στο οποίο να τεκμηριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί 
να βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που περιέχονται στο βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή στο παρακάτω e-mail με 
αντίστοιχη αναφορά του κωδικού θέσης στο θέμα: cvnp@neuropublic.gr. NeuroPublic A.E., Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 Πειραιάς. Τηλ.: 210 4101010 – Fax: 210 4101013.

Ideal Standard Greece, subsidiary company of Ideal Standard International, a leading provider of innovative, design-
driven bathroom solutions, is an independent and privately-owned company headquartered in Brussels, Belgium. 
The company operates across Europe, Middle East and Africa (EMEA)   Focused 100% on bathroom solutions; Ideal 
Standard International offers customers state-of-the-art products. The company’s vision is to bring the digital age 
into the bathroom creating a life space for pleasure and relaxation.

Ideal Standard Greece is currently seeking for a dynamic professional to cover the position of:

Sales Rep for Non Residential  
(code : NR 0514)

Job objective: Reporting to sales manager for non residential will be responsible for the implementation, coordination 
and performance of the sales targets and development markets of the business. The role includes the further 
penetration and development of clientele including construction companies, architecture companies and the like.

Responsibilities: 
•Delivers sales targets. 
•Initiates and implements of action plans to penetrate new markets. 
•Focus on continuing sales improvement and company’s income while striving to maintain maximum profit 
margin. 
•Visit the main contractors / architects / specifiers / hotels.  
Job specifications: 
•5-7 years of experience in sales. 
•University degree (preferable in civil engineering / architecture / mechanical engineering) 
•Strong understanding of customer and market dynamics and requirements.

Offered: 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment  
Please, send your cv by e-mail at: kbougesi@idealstandard.com mentoring the reference code.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρε-
ται στον Διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης  
και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI  μηχανικού πληροφορικής. 
•Άριστη γνώση OOP (Java). 
•Άριστη γνώση multi-threading, JDBC. 
•Γνώση Web Development με MVC. 
•Εμπειρία σε n-tier εφαρμογές. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής 
και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες. 

•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP, τηλεματικής,  
τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών  
και τηλεματικής. 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων. 
 
Η εταιρεία παρέχει: Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατό-
τητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό 
της θέσης SW021. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@zelitron.com

Univar is a leading global chemical distributor. Univar’s strong sales and marketing teams complement chemical 
producers and create value for customers. The company provides technical expertise in application development, 
excellence in logistics support, and outstanding customer service to help its partners grow their business. Univar 
is expanding in Greece and is looking for:

Sales Engineers for Food  
& Beverages Industry

Job Description 
•Develops and manages existing and potential clients 
•Develops and manages existing and potential 
suppliers 
•Promotes company’s products in the best possible 
way and suggests solutions 
•Communicates approaches and new products  
of the organization 
•Collects data about competition and reports  
to the company 
 
Candidate Profile 
•University degree in food technology 
•At least three years of working experience in a similar 

position especially in the areas of food & beverages 
industry 
•Excellent command of the English language 
•PC literate 
•Problem solving and team-oriented personality 
•Analytical thinking 
•Communication and organizational skills  
The Company Offers 
•Competitive remuneration package, company car, 
mobile phone, laptop, opportunities for further 
development  
Please send your CV at the following e-mail: univar.
hellas@univar.com
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ΑΠΟ ΤΟ Skopelos Village Suite Hotel ζητού-
νται Receptionists με τα προσόντα: Eμπειρία στις 
κρατήσεις, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
καλή γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος, καλόs 
χειρισμόs του internet. E-mail με φωτογραφί-
α:info@skopelosvillage.gr.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί: Βοηθό Προϊσταμένης 
Ορόφων για το Σούνιο. Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος-η σχολής και εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: cv@grecotel.com, fax: 28310 54308.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4**** στην περιοχή της Άρτας 
ζητείται Διευθυντής - Manager, για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητη η αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotel@artapalace.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4**** στην περιοχή της Άρτας 
ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής - Receptionist, για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η αποδεδειγ-
μένη γνώση και χρήση προγράμματος Ερμής. 
Bιογραφικά στο e-mail: hotel@artapalace.gr.

BOUTIQUE Hotel στις Κυκλάδες ζητεί Kαμαριέρα 
με προϋπηρεσία. Απαραίτητα Αγγλικά. Διαμονή 
και ημιδιατροφή εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
bluesand.gr.

ΖHTEITAI νέος -α με προϋπηρεσία στον χώρο 
του τουρισμού για κάλυψη θέσης τουριστικού 
πρακτορείου. Βιογραφικά στο e-mail: miniatis.t@
bbt.gr, τηλ: 210 9793510 κος Μηνιάτης Θεόδωρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Manager για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα από ξενοδοχείο στην 
Νέα Κηφισιά για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
6205011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης -τρια από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Οροφοκομίας από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο ζητά Guest 
Relation. Προϋπηρεσία και γνώση Ρωσικών θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: tsiligiris@
mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο Χαλκιδι-
κής για την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
κοπέλα για την θέση της Υποδοχής. Βασική προ-
ϋπόθεση η γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. Τηλ: 
6944 651955.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο ζητεί Ρεσεψιονίστ 
με γνώσεις Ιταλικών. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-
mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Κουζίνα και Δωμάτια (για 
πρωινά και καθαριότητα) στην Αρκαδία, για σεζόν 
από 15 Οκτώβρη 2014 έως Πάσχα 2015, από 4* 
ξενοδοχείο. Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. 
Συστάσεις-προϋπηρεσία απαραίτητες. E-mail: 
thanoulis-13@hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στην Μύκονο, 
ζητάει Σερβιτόρες και Καμαριέρες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@deliancollection.com, τηλ: 6944 
375951, κος Γιαννούλης Κουσαθανάς.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, Βοηθοί Κουζίνας και Ψήστες, 
με μικρή εμπειρία ζητούνται σε ξενοδοχείο της 
Πελοποννήσου. Βιογραφικά στο e-mail: p-y@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η Υπάλληλος σε Τουριστικό 
Πρακτορείο με γνώσεις σε H/Y, πολύ καλό επίπεδο 
Ισπανικών καθώς και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viajeslomejor@travelling.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5*, 
200 δωματίων στον Πλαταμώνα Πιερίας ζητεί 
Προσωπικό όλων των Ειδικοτήτων με προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο ζητεί 
Ρεσεψιονίστ, Υπεύθυνη Housekeeping, Μάγειρες 
και Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: paro-
shotelcv@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5*, 200 δωματίων ζητεί Βοηθό Προϊσταμένης 
Ορόφων με σχετικές σπουδές και προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gr@
cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με γνώσεις 
Αγγλικών και Γερμανικών. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kritibeach@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε τουριστικό γραφείο 

στην Αλόννησο. Απαιτείται άριστη γνώση Ιταλικής 
γλώσσας σε επίπεδο μητρικής καθώς και χειρισμό 
υπολογιστή. Τηλ: 6977 063310, Διογένης και 
Δήμητρα Θεοδώρου.

DJ ζητείται από καφέ - bar στην Αλόννησο. 
Γνώση Αγγλικών. Από Μάιο έως Σεπτέμβριο. 
Παρέχεται μισθός και διαμονή. Τηλ: 6972 446629, 
19:00-21:00.

H GRECOTEL ζητεί για τη στελέχωση του ξενο-
δοχείου της Larissa Imperial Γενικό Διευθυντή 
Ξενοδοχείου. Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής, 
αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, άριστο διοι-
κητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ. 
E-mail: cv@grecotel.com, fax: 28310 54308.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει F&B Captain - Supervisor. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή. E-mail: man-
ager@aegeanview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Ρεσεψιόν σε ξενο-
δοχείο Χαλκιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ με 2 έτη τουλάχιστον 
προϋπηρεσία, 2 γλώσσες για ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Receptionist από ξενοδο-
χείο στην Σαντορίνη. Απαραίτητα προϋπηρεσία, 
άριστα Αγγλικά και γνώση προγράμματος ERMIS 
WIN. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά απαραίτητα με φωτογραφία στο e-mail: 
takisskondr@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*στη Θάσο ζητά Υπάλληλο Κρα-
τήσεων - Πωλήσεων με ανάλογη προϋπηρεσία. 
Γνώση Αγγλικών θεωρείται δεδομένη. Επιπλέον 
γνώση βαλκανικής γλώσσας, Ρωσικών ή Τουρ-
κικών, θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων, στην Κεφαλονιά, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για Μπαρ. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@leivathohotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών. Fax: 210 6829571.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για παραγωγή και service 
σε νεανικό cafe για μόνιμη εργασία. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6932 365586, Κος Γιάννης.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εταιρία διανομής κρύου φαγητού, 
επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν/μία Executive 
Chef. Να έχει εργαστεί στην αλυσίδα παραγωγής 
κρύων γευμάτων, επιθυμητά απασχόληση όσο και 
σπουδές στη Βρετανία. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί άμεσα άτο-
μο για το bar και το a la carte restaurant για 
6ωρη πενθήμερη απασχόληση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@londonhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α από wine bar στα Βό-
ρεια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: georgios.
charopoulos@hotmail.com.

ΒΟΗΘΟΙ Κουζίνας ζητούνται για εργασία σε 
ξενοδοχείο της Πελοποννήσου, προσφέται δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
p-y@otenet.gr.

ΡΩΣΟΦΩΝΕΣ ή Πολωνόφωνες Σερβιτόρες, 
με μικρή εμπειρία, ζητούνται για εργασία σε 
ξενοδοχειο της Πελοποννήσου, διαμονή και 
διατροφή προσφέρεται. Βιογραφικά στο e-mail: 
p-y@otenet.gr.

ΜΙΚΡΟ πολυτελές ξενοδοχείο στη Mύκονο ζη-
τάει επαγγελματία Σερβιτόρο -α για το κυρίως 
εστιατόριο με τη γνώση του bar. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
mykonos-star.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας 4*, ζητεί Μάγειρα 
Β’, απαραίτητα με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία, 
σε ζεστή και κρύα κουζίνα. Μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, 
fax: 210 5231229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Παραγωγή και Service σε 
νεανικό cafe για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 6932 
365586, κος Γιάννης.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εταιρία διανομής κρύου φαγητού, 
επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν/μία: Executive 
Chef να έχει εργαστεί στην αλυσίδα παραγωγής 
κρύων γευμάτων, επιθυμητά απασχόληση όσο 
και σπουδές στη Βρετανία.selctiondpt@creme-
delacreme.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα για Eπισιτιστικά 
Kαταστήματα (κυλικεία). Απαραίτητη η γνώση 
H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: topvideo@the.
forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Maitre d’ για νέα αίθουσα εκδηλώσε-
ων. Full ή part-time εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@eleon-loft.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη με γνώσεις παραγωγής 
καφέ, κρέπας και προετοιμασία κουζίνας για 
κατάστημα εστίασης στο κέντρο. Απαραίτητη 
κάρτα ΟΑΕΔ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: tsiftsis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Θάσο ένας 
ζεστός Μάγειρας και ένας για το ala cart. Τηλ: 
6932 666766, Σεφ κος Μιχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα, δυναμικές να αναλάβουν 
bar εστιατορίου στην Κω. Τηλ: 6933 245769, 
κος Γιώργος.

ΖΕΣΤΟΣ Μάγειρας με εμπειρία ζητείται άμεσα για 
ξενοδοχείο στη Θάσο. Καλές απολαβές. Διαμονή 
ασφάλιση. Τηλ: 6932 666766, Σέφ κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα ή Μάγειρας για οικία στην 
Κηφισιά κοντά στο ΚΑΤ, να έρχεται 3-4 ώρες 
ημερησίως εκτός από Κυριακή. Μισθός 600€. 
Τηλ: 210 9703233, 6945 497223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο στα Βόρεια 
Προάστια. Μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: stkora@hotmail.com, τηλ: 6986 787242, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-18:00.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Caravel Hotel Zante 4* all in 
ζητά για τη σεζόν 2014 Chef και πρώτο Μάγειρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: achaidoussis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Executive Chef για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Assistant Chef για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Σέρβις από το εστιατόριο 
2mazi με 5ετή εμπειρία σε ανάλογα εστιατόρια. 
Μισθός 780€ συν φιλοδωρήματα. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: elias-
gogos@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή εταιρία ζητείται 
Pastry Chef για το ζαχαροπλαστείο ξενοδοχείου 
στην Ρόδο με 5ετή εμπειρία σε 4 και 5* ξενοδο-
χεία. Καλές και τακτικές αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. E-mail με φωτογραφία: gkchef69@
yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επιθυμεί 
να προσλάβει Front Office Manager. Απαραίτητη η 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeanview.
gr, ref. code: 140395 0.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τεσσάρων αστέρων στο κέντρο ζητά 
κοπέλα για να εργαστεί στο εστιατόριο-πρωινό 
μπουφέ ως Σερβιτόρα. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
μόνο στον κλάδο των ξενοδοχείων. Βιογραφικά 
στο e-mail: anna.dali2009@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Maitre d’ Hotel από μεγάλη ξενοδοχει-
ακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κουζίνας, Α’ Μάγειρας, Β’ 
Μάγειρας, Γ’ Μάγειρας για πλήρη απασχόληση από 
εστιατόριο στην περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο e-mail: thomaskchef@gmail.com.

WE NEED for our hotels in Cyprus and Zakynthos 
Sous Chef, Cooks A,B, and Cook Help. E-mail: 
tsardellis@yahoo.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alexandra Beach Thassos 
Spa Resort στη Θάσο ζητεί Chef a la Carte με 
προϋπηρεσία σε 5* boutique Ξενοδοχεία. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
mng@alexandrabeach.gr, τηλ: 25930 58000.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εταιρία διανομής κρύου φα-
γητού, επιθυμεί να συνεργαστεί με: Executive 
Chef. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες για καλοκαιρινό 
μεζεδοπωλείο στο Πόρτο Ράφτη για απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: melikokakia@hotmail.
com, τηλ: 6947 263507.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι με εμπειρία και άριστη 
γνώση της Αγγλικής και Ρωσικής γλώσσας, για 
εργασία σε Pre-Party κοκτέιλ μπαρ στη Ζάκυνθο. 
Μισθός 600€ και μπουρμπουάρ και διαμονή. E-
mail: angelikaxara@mail.ru.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για μικρό εστιατόριο 
στην Ίο - Κυκλάδες. Βιογραφικά στο e-mail: 
harisboukas@gmail.com, τηλ: 6983 192650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για restaurant στη Σκιάθο. 
Τηλ: 6973 524679, κος Νικος Παλαιολόγος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης, από μεγάλη ξενο-
δοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Service στο εστιατό-
ριο και τα μπαρ με ειδικότητα στην παρασκευή 
cocktails, από μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα 
στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@kar-
maportoparos.com.

SUSHI Chef 2-3 years experience in sushi and 
japanese cuisine. Please send us your CV with 

a photo at: stsagas@gmail.com or contact us 
at: 0030 6959 684402.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Service και Bar σε ξενο-
δοχείο στην Πρέβεζα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dioggian@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο στο Πευ-
κοχώρι Χαλκιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί άμεσα άτομο 
για το bar και το a la carte restaurant, 6 ωρη 
απασχόληση, πενθήμερο. E-mail: aand@me.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ παιδική κατασκήνωση, έδρα Αφίδνες-
Αττικής, ζητεί νέους-ες για τη θέση του Ομαδάρχη, 
ειδικότητες Γυμναστές, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι 
κλπ. Τηλ: 210 8618300, 210 8610110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός-Spa Therapist για εργασία 
σε day spa: μασάζ σώματος, θεραπείες αισθητικής, 
μανικιούρ-πεντικιούρ, ρεσεψιόν. Δίπλωμα και 
μικρή προϋπηρεσία σε spa ξενοδοχείου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ με γνώσεις trx, ζητείται από 
γυμναστήριο στον Υμηττό. Τηλ: 210 7625352.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται για επίβλεψη οργάνων 
και για μαθήματα αίθουσας, βασικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 6975 764993, ώρες επικοινωνίας 
13:00-16:00.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, Γυμνάστριες, Προπονήτριες, ζητού-
νται από γνωστό ενημερωτικό όμιλο, πρόληψης 
και διατροφικής συμπεριφοράς, στο τμήμα ενη-
μέρωσης. Πενθήμερο, μισθός 980€ μικτά, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 5200223, κος Γεωργίτσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός με 
γνώση στα φαρμακευτικά καλλυντικά για μερική 
προς το παρόν απασχόληση. Τηλ: 6944 587713.

ΚΥΡΙΑ -ος ζητείται με γνώσεις κομμωτικής, μα-
νικιούρ - πεντικιούρ, μακιγιάζ, μισθός κατόπιν 
επικοινωνίας. Τηλ: 22860 24742, 6945 350634, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ικανά άτομα Spa Manager και Thera-
pists για τμήμα Spa στο ξενοδοχείο Skopelos 
Holidays Hotel και Spa στην Σκόπελο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: holidays@skopeloshotels.eu.

MASSEUSE - Aesthetician, με γνώσεις μασάζ, 
αισθητικής και Αγγλικών, ζητείται στη Μύκονο, με 
δικό της μεταφορικό μέσον. Παρέχεται διαμονή. 
Τηλ: 6948 262277.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
ζητούνται Θεραπευτές - Μασέρ με εμπειρία στο 
μυοχαλαρωτικό - θεραπευτικό μασάζ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: spanoc54@yahoo.com, τηλ: 
23130 23246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέζ-Αισθητικός για θερινή εργασία 
με δικό της κρεβάτι και μεταφορικό μέσον σε 
νησί των Κυκλάδων. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6948 262277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Αισθητικός να εργαστεί σε 
κομμωτήριο στα Χανιά, με γνώσεις μανικιούρ-
πεντικιούρ, ονυχοπλαστική, αποτρίχωση και μα-
κιγιάζ. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 28210 70060.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ - Γυμναστές ζητούνται από μεγάλη 
εταιρία διατροφής για λίγες ώρες ημερήσιας 
απασχόλησης, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6973 910604.

ΑΤΟΜΟ από ΙΕΚ για Πρακτική Εξάσκηση Διαι-
τολογίας, ζητείται από κέντρο αισθητικής στο 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5761900.

SPA THERAPISTS ζητούνται για σεζόν σε ξενο-
δοχείο 5 αστέρων σε Αθήνα, Ρόδο και Μύκονο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olivetreespa.gr, 
τηλ: 210 7244425.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ζητούνται στο χώρο της ευεξί-
ας, με ή χωρίς προϋπηρεσία, μερική ή πλήρη 
απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6972 481595.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ –τριες ζητούνται για Ομαδικά 
Προγράμματα (zuba, aerobic, yoga κ.λπ.) από 
γυμναστήριο στο Χολαργό. Τηλ: 6958 149381.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές - Αθλητές. Η μεγαλύτερη 
ευκαιρία στον κλάδο της αθλητικής διατροφής. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές - Μασέρ από 
νέα επιχείρηση στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με εμπειρία στο μυοχαλαρωτικό-θεραπευτικό 
μασάζ για μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@t-m-s.gr.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με εμπειρία στο αντικείμενο και 
γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ ζητείται από κομ-
μωτήριο. Περιοχή Κουκάκι. Τηλ: 210 9225650, 
6973 181339.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ -τριες και Βοηθοί με προϋπηρεσία, 
ζητούνται για κεντρικό κατάστημα στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9574883.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ γνωρίζουσα μακιγιάζ, ζητείται για 
κατάστημα καλλυντικών. Ωράριο διακεκομμένο, 
από περιοχή Περιστερίου. Τηλ: 210 5730501.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται από μεγάλη εταιρία 
καλλυντικών για προώθηση και πώληση δερ-
μοκαλλυντικών σε χώρο φαρμακείων. Απαραί-
τητη εμπειρία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
l.archontopoulou@brandit.gr. Τηλ: 210 5753348, 
κα Αρχοντοπούλου.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται (3) άτομα για Στελέχωση 
Εταιρίας Διατροφής. Τηλ: 6939 791124.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες – Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών 
(έδρα Χαλάνδρι). Άδεια μοτοσυκλέτας και αυ-
τοκινήτου, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ για Εξωτερικές Εργασίες ζητείται. Τηλ: 
2310 220845, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00, 
Εγνατία 100 3ος όροφος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες με μηχανάκι για Εξωτε-
ρικές Εργασίες και διανομή εντύπων. Πρωινή 
ημιαπασχόληση 10:00-14:00. Τηλ: 210 3244444, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο, από συνεργείο καθαρισμού 
για μερική απασχόληση. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε αρχικούς καθαρισμούς διαμερισμάτων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: perfectcleaning@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με διαβατήριο ευρωπαϊκό για 
Εσωτερική σε οικογένεια στο Λονδίνο. Τηλ: 210 
7242671, 6979 336655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Laundryman για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη και δημιουργική 
απασχόληση αγοριού 5 ετών και λίγες οικιακές 
εργασίες. Τηλ: 6944 534332, ώρες επικοινωνί-
ας: 12:00-20:00 όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία, 
08:30-17:30 όταν είναι κλειστά.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 
για την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς 
καθυστερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προ-
σαυξήσεις. E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, 
fax: 210 6820821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Πρατήριο Βενζίνης. 
Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 6947 403193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο 
με τεχνικές γνώσεις. Διαμονή και διατροφή εντός 
του ξενοδοχείου. Τηλ: 6970 320277.

ΑΤΟΜΟ για το Service συσκευών απολύμανσης 
και αρωματισμού σε επαγγελματικούς χώρους 
αναζητά η Hygiene Service για το Υποκατάστη-
μα Αττικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info.athens@hygiene-
service.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες για Διανομή Δι-
αφημιστικών Φυλλαδίων. Δυτική Αθήνα. Τηλ: 
6986 562938.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη, ζητεί Καθαρίστριες, για την 
περιοχή της Τήνου. Τηλ: 2120 9919919, εσώτ: 193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο, ώστε να αναλάβει τον 
έλεγχο καθαριότητας ξενοδοχείου, εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων κήπων κλπ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr, 23750 81419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προοϋπηρεσία σε συνεργεία 
καθαριότητας και έλεγχο καθαριότητας ξενοδο-
χείου. Βιογραφικά στο e-mail: cv@athena-pallas.
gr, fax: 23750 81419.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας 
(Φύλακες), για Άσσο και Κιάτο. Απαραίτητα κάτοχο 
άδειας. Τηλ: 2120 2483900.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εκδοτηρίου Προαστιακού Σταθμού 
Πειραιά ζητείται. Να έχει από 0 έως 150 ένση-
μα. Γνώσεις Η/Υ, βάρδιες 5-1:30 1:30-22:00, 
ημερομίσθιο και ένσημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sspirea@gmail.com.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 
για την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς 
καθυστερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προ-
σαυξήσεις. E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, 
fax: 210 6820821.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό Ασφαλείας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή άδειας security 
σε ισχύ. Περιοχή Οινόφυτα Βοιωτία. Τηλ: 210 
7219730.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό Ασφαλείας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή άδειας security 
σε ισχύ. Περιοχή Σπάτα. Τηλ: 210 7219730.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επιθυμεί 
να προσλάβει άτομο για Παιδότοπο. Απαραίτητη 
η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋ-
πηρεσία. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων ζητεί Οπτικό 
με εμπειρία για περιοχή Νοτίων Προαστίων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioypoli@ofthalmos.gr, 
τηλ: 210 9960535.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία σε παιδική κατα-
σκήνωση στο Λουτράκι (19/6-10/7, 12/7-2/8, 
3/8-24/8). Βιογραφικά στο e-mail: vaskorovilou@
sportcamp.gr, τηλ: 27440 66860.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται άνευ ειδικότητας, για εφημερία 
σε κλινική Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 210 5739455.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου με άτομα: Νοσηλευτές -τριες 
(για τη Μεγάλη Βρετανία). E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο σε ιατρείο στη περιοχή του Σταυρού 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: stav-
rosdoc@gmail.com, τηλ: 6972701130.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Βοηθός Οδοντιάτρου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athina@e-smile.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ιατρών ζητεί Μαία με κάρτα ανεργίας 
για Γραμματειακή και Ιατρική Απασχόληση. Πτυ-
χιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: klazaridou@outlook.
com, κωδικός θέσης: 23, τηλ: 2310 511340, 
2310 536218.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου με Νοσηλευτές και Νοσηλεύ-
τριες για την Αυστραλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
micser1@otenet.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου με Νοσηλευτές και Νοσηλεύ-
τριες για τη Μεγάλη Βρετανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για πλήρη απασχόληση 
σε φαρμακείο Δυτικών Προαστίων, απαραίτητο 
πτυχίο, άδεια ασκήσεως, μισθός 1.000 ευρώ. 
Πετρούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: farm.
azv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός για καλοκαιρινούς μήνες στην 
Κεφαλονιά. Απαραίτητα Αγγλικά, διαμονή παρέχε-
ται. Βιογραφικά στο e-mail: dkoutresi@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φαρμακοποιοί, Αισθητικοί, Διατρο-
φολόγοι και Βοηθοί Φαρμακείου για Στελέχωση 
Φαρμακείου στο κέντρο των Σερρών. Βιογραφικά 
στο e-mail: pharmacy.serres@gmai.com, τηλ: 
6937 296067.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
Νομική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητά 
Ασκούμενο -η Δικηγόρο για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: thsfyris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλη-
σης, για Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία επιθυμεί αποκλειστική 
συνεργασία, πλήρους απασχόλησης, απαραί-
τητη η προϋπηρεσία στο Τραπεζικό Δίκαιο και 
στην διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
πιστωτικά ιδρύματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
boskou@calavros.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Μεταφραστές με επάρκεια γλώσσας, 
σε όλες τις γλώσσες, ζητούνται από εταιρία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@otenet.
gr, τηλ: 210 4110212.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδι-
κές Επιστήμες – Μεταφράσεις
ΙΔΙΩΤΙΚΗ παιδική κατασκήνωση, έδρα Αφίδνες-
Αττικής, ζητεί νέους-ες για τη θέση του Ομαδάρχη, 
ειδικότητες Γυμναστές, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι 
κλπ. Τηλ: 210 8618300, 210 8610110.

LTES is seeking Native English Speakers to 
undertake Online lessons. Must have experi-
ence teaching adults. Please send resumes to: 
yotab@ltes-global.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων, ζητούνται 
για νέο φροντιστήριο στο νομό Έβρου. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: frontistirioevros@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός από μεγάλη ξενοδο-
χειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται για Εξωτερική Συ-
νεργασία, από εκδοτικό οίκο με έδρα τον Πειραιά, 
με άριστη γνώση Equation Editor (Word) για 
βιβλία Μαθηματικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
publications3@poukamisas.gr.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ξένων Γλωσσών στο Πανόραμα 
ζητάει Καθηγητή Ισπανικών (Native Speaker) για 
άμεση συνεργασία. Άδεια διδασκαλίας απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@theschoolbus.edu.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ για εξωτερική εργασία με 
σκοπό την προβολή πολιτικού κόμματος στα ΜΜΕ. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.p.anagnostopoulos@
gmail.com, κωδ. ΔΗΜ-2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για συγγραφή 
ταξιδιωτικών κειμένων για ελληνικούς προορι-
σμούς. Τα κείμενα θα δημοσιευθούν σε ταξιδιωτικό 
portal. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
δείγματα κειμένων που έχουν δημοσιευθεί στο 
e-mail: fly112233@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ Εκπαιδευτικός Όμιλος αναζητεί 
Σύμβουλο Εκπαίδευσης, απόφοιτη Τ.Ε.Ι / Α.Ε.Ι., 
εμπειρία στην πώληση παροχής υπηρεσιών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία (απαραίτητα) 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Επόπτες για το Τμήμα 
Οργάνωσης, Εκπαίδευσης στο χώρο της ευε-
ξίας, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6984 451563.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Τμήμα Οργάνωσης, 
Εκπαίδευσης, Εποπτεία Συνεργατών στο χώρο 
του marketing, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6972 
481595.

LTES is looking for In House, full time Translator, 
native speaker of English. Minimum requirements: 
4 years experience in translations and/or 
translation degree, knowledge of CAT tools. 
CVs to zoeh@ltes-global.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ Φροντιστηρίων ζητείται Καθηγητής 
-τρια Αγγλικής για σοβαρή συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: language.schools@yahoo.com, 
τηλ: 2310 827106.

ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο Ανάβασις, αυ-
ξάνοντας συνεχώς το μητρώο συνεργατών 
του αναζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες όλων 
των ειδικοτήτων για την εκπόνηση δοκιμίων. 
E-mail: info@anavasis.gr, τηλ: 6909 902426, 
2512 510888, ώρες επικοινωνίας 8:00–21:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ Οίκος ζητά άτομα για Ελεύθερη 
Συνεργασία στο εξωτερικό κομμάτι για πραγματο-
ποίηση συνεντεύξεων στο λεκανοπέδιο Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: office@whoiswho.gr, 
fax: 210 6017900, κωδ: Σ800.

ΟΜΙΛΟΣ Εκπαιδευτηρίων Ξένων Γλωσσών 
αναζητά έμπειρους Καθηγητές Αγγλικής, Ιτα-
λικής, Γαλλικής γλώσσας με εμπειρία σε όλα 
τα επίπεδα και όλα τα πτυχία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ktilemachou@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων με τουλά-
χιστον 7ετή προϋπηρεσία ζητούνται από φροντι-
στήριο μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια Προάστια 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: nanospant@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων 
με 7 έτη τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία 
για φροντιστήριο στα Βόρεια Προάστεια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nanospant@yahoo.gr, τηλ: 
6958 459068.

ΧΗΜΙΚΟΙ και Βιολόγοι Kαθηγητές για τις τάξεις 
Λυκείου ζητούνται από φροντιστήριο Μέσης Εκ-
παίδευσης στο Χολαργό για συνεργασία με το 
νέο σχολικό έτος (2014-2015). Μισθός - ΙΚΑ. 
E-mail: ximbio@outlook.com.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί – Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός Τμήματος Χυτοπρεσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@convexdesign.
gr, τηλ: 6947 301516.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕI ή BEng Ηλεκτρονικής - Αυτο-
ματισμού ζητείται απο τεχνική εταιρία σχεδίασης, 
ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων αυ-
τοματισμού υψηλής τεχνολογίας για πλοία σε 
Ελλάδα - Εξωτερικό. Προϋπηρεσία δεν είναι 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: marine.
control@gmx.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός με προϋ-
πηρεσία σε χυτήριο αλουμινίου από γερμανική 
εταιρία στο Ντουμπάι. Βιογραφικά στο e-mail: 
panos@gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκρολόγος σε χυτήριο αλουμινί-
ου στο Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε 
παρόμοιες βιομηχανικές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΑΤΟΜΟ για το Service συσκευών απολύμανσης 
και αρωματισμού σε επαγγελματικούς χώρους, 

αναζητά η Hygiene Service για το Υποκατάστη-
μα Αττικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info.athens@hygiene-
service.gr.

ΓΙΑ 6 ΠΟΛΕΙΣ της Γερμανίας ζητούνται: Μηχανικοί 
Σχεδιασμού/ Μηχανικοί Βιομηχανικής Παραγω-
γής/ Μηχανικοί Project Managers/ Δομοστατικοί 
Μηχανικοί/ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/ Σχεδιαστές 
Μεταλλικών Κατασκευών/ Σχεδιαστές Παρα-
γωγικής Διαδικασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί ζητούνται στη Γερ-
μανία Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος 
ή ισότιμη της αλλοδαπής. Να έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα στη βιομηχανία. Να μιλούν άριστα ή 
πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα E-mail: selc-
tiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για Εγκαταστάσεις Δορυφο-
ρικών Συστημάτων από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στον Γέρακα. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος 
αυτοκινήτου και δελτίου παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις 
της Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους: Μηχανικούς Σχεδια-
σμού, Μηχανικούς Βιομηχανικής Παραγωγής, 
Μηχανικούς Project Managers, Δομοστατικούς 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Σχε-
διαστές Μεταλλικών Κατασκεύων, Σχεδιαστές 
Παραγωγικής Διαδικασίας. E-mail: sectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Βιομηχανικός Παραγωγός 
Αυτοματισμών της Γερμανίας, επιθυμεί να προ-
σλάβει άτομα: Μηχανολόγους - Μηχανικούς στην 
Γερμανία. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος/Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης με γνώση της παραγωγικής διαδικα-
σίας σε εργοστάσιο Κατασκευής Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισμού και γνώσεις Η/Υ, κατά προτίμηση 
ERP SOFTONE. Βιογραφικά στο e-mail: alib-
erti@aliberti.gr.

ΑΤΟΜΑ κατά προτίμηση Μηχανικοί ζητούνται 
για Αρχιτεκτονικό Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. 
Παρέχεται μισθός και bonus. Τηλ: 23130 14942, 
6973 932646, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 
18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός μοτοσυκλετών με 
προϋπηρεσία για κατάστημα μοτοσυκλετών στις 
Μοίρες, Ηρακλείου Κρήτης. Τηλ: 6970 095727.

ΒΟΗΘΟΙ Ηλεκτρολόγοι και Υδραυλικοί με εμπειρία 
ζητούνται από τεχνική εταιρία για εργασία στην 
Κοζάνη. Τηλ: 210 9952202.

ΒΟΗΘΟΣ για Τέντες ζητείται, με καλές γνώσεις 
τέντας-αλουμίνια-σίδερα, άνευ υποχρεώσεων. 
Τηλ: 210 8048733.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ζητείται από συνεργείο αυτοκινήτων 
στον Κολωνό, 5θήμερη εργασία, αποδοχές με 
βασικό ημερομίσθιο. Βιογραφικά στο fax: 210 
5135855.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για 6 πόλεις της Γερμανίας 
για μόνιμη απασχόληση: Μηχανικούς Σχεδια-
σμού, Μηχανικούς Βιομηχανικής Παραγωγής, 
Μηχανικούς Project Managers, Δομοστατικούς 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Σχε-
διαστές Μεταλλικών Κατασκευών, Σχεδιαστές 
Παραγωγικής Διαδικασίας. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος ΑΕΙ Χημ.Μηχανικός / Μηχ.
Περιβάλλοντος με άδεια οδικής μεταφοράς επι-
κινδύνων. Αφορά οργάνωση εταιρίας: άδειες ΕΠΟ 
(ανανεώσεις και έκδοση νέων), τεχνικοικονιμική 
και εμπορική ανάπτυξη, διοικητικές υποθέσεις. 
Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία 5-10 έτη. 
E-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, 
ΚΩΔ.1604.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Μηχανουργοί ζητούνται με 
γνώσεις στην κατασκευή καλουπιών διαμόρφω-
σης μετάλλων, από εταιρία στη Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 8074517.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Μηχανουργοί με άριστες 
γνώσεις και πείρα σε μηχανουργικά εργαλεία 
και μηχανουργικές κατασκευές, ζητείται από 
εταιρία στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Απόφοιτος ΤΕΙ με προϋπη-
ρεσία σε πωλήσεις και κοστολογήσεις, άριστες 
γνώσεις Αγγλικών και AUTOCAD, ζητείται για 
εργασία σε εξαγωγική εταιρία στη Μεταμόρφωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ με άριστες γνώσεις συγκόλλησης 
TIG - MIG – IΝΟΧ και μηχανήματα κατεργασίας 
ανοξείδωτου χάλυβα ζητείται από εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Απόφοιτος ΤΕΙ με γνώσεις 
και προϋπηρεσία σε κατασκευή πινάκων βιομηχα-
νικού αυτοματισμού, άριστες γνώσεις Αγγλικών 
και AUTOCAD, ζητείται από εξαγωγική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ή Ψυκτικός με προϋπη-
ρεσία σε ψυκτικά μηχανήματα Thermo King ή/

και Carrier για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thermo-eng.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, βιομηχανικός παραγωγός 
αυτοματισμών της Γερμανίας, ζητεί Μηχανο-
λόγους Μηχανικούς για Γερμανία. Απόφοιτοι 
Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος ή ισότιμη της 
αλλοδαπής. Να μιλούν άριστα ή πολύ καλά τη 
Γερμανική γλώσσα. E-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Τεχνικός Ανελκυστή-
ρων με άριστη γνώση συντήρησης, επισκευής 
και εγκατάστασης υδραυλικών - συμβατικών 
ανελκυστήρων με 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: kmargaritis@bts.com.gr, 
fax: 2310 922235.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυ-
ποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί 
να προσλάβει: Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής 
Τροφίμων - Απόφοιτοι σχολών Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/
ΑΕΙ. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυ-
ποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί 
να προσλάβει: Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής 
Τροφίμων. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος/Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης με γνώση της παραγωγικής διαδικα-
σίας σε εργοστάσιο Κατασκευής Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισμού και γνώσεις Η/Υ, κατά προτίμηση 
ERP SOFTONE. Βιογραφικά στο e-mail: alib-
erti@aliberti.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ -τρια Ρούχων κάτοχος πτυχίου 
ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ζητείται 
από εταιρία εμπορίας ρούχων με έδρα το Μαρούσι. 
Βιογραφικά στο e-mail: marinassos@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 275090.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυ-
ποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής 
Τροφίμων. Απόφοιτος Σχολών Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγος ΤΕΙ/
ΑΕΙ. E-mail: micser1@otenet.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπεύθυνο Παραγω-
γής, Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε 
παραγωγή μηχανουργικών προϊόντων. Άριστα 
Αγγλικά και Autocad. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@fontana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκεύη. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ –Πατρονίστ με άριστη γνώση συστή-
ματος Optitex, ζητείται από εταιρία γυναικείων 
ενδυμάτων, προϋπηρεσία σε βραδινό ένδυμα και 
γνώσεις παραγωγικής διαδικασίας απαραίτητες. 
Τηλ: 210 2855203, fax: 210 2855203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Παραγωγής Αλυσίδας 
Ζαχαοπλαστείων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών. Γνώστης όλων των δια-
δικασιών παραγωγής προιόντων ζαχαροπλαστι-
κής. Αμοιβή και παροχές αναλόγως προσόντων. 
Συμβόλαιο 1 έτους με δυνατότητα επέκτασης. 
E-mail: bluegrass.belgrade@yahoo.com.

H ARX Photolab ζητά άτομο που να γνωρίζει από 
βιβλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@arxphotolab.gr.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί – Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Steward για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ REF. Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Elelectrician για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απα-
ραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Engineer (2nd-3rd) για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Staff Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Engineer για Luxury Motor Yacht 

(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λοστρόμος για Luxury Motor Yacht 
(120m), με ελληνική υπηκοότητα, προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Electronic για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew R/O Electronic για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απα-
ραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Boat Crew - 2nd Officer για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ST. Captain για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1ος Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές – Αεροπορία
ΝΕΑ –ος με προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών και 
Γαλλικών, ζητείται από μεταφορική εταιρία, κατά 
προτίμηση κάτοικοι Ασπροπύργου, Μαγούλας. 
Τηλ: 210 4209435, 6948 307408.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητεί άμεσα Αποθηκάριο με γνώση Η/Υ. Προϋπη-
ρεσία στον κλάδο θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα για άμεση Στελέχωση 
Επαγγελματικού Οδηγού. Βιογραφικά στο e-
mail: powernetgreece@gmail.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ εμπορική επιχείρηση, για την 
εξυπηρέτηση των εσωτερικών της διακινήσε-
ων και της λειτουργίας αποθήκευσης επιθυμεί 
να προσλάβει: Προϊστάμενο Logistics (Πάτρα). 
Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@creme-
delacreme.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κα-
τηγορίας και γνώσεις κηπουρικής, από εταιρία 
στην περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Απα-
ραίτητη κάρτα ανεργίας, ημέρες απασχόλησης 
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Τηλ: 6971 565810, 
ώρες επικοινωνίας: 8:30-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Υπάλληλος Γραφείου, κά-
τοικος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος 
ΑΕΙ - ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Προϋπηρεσία θα αξιολογηθεί. Απασχόληση πλή-
ρης. Βιογραφικά και απαραίτητα φωτογραφία 
στο e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Αποθήκης (Υπεύθυνος Αποθή-
κης) σε εργοστάσιο ΒΙΠΕΘ. Απαραίτητα προσόντα 
Άδεια Χειριστή ηλεκτρικού κλαρκ, υπευθυνότητα, 
πνεύμα συνεργασίας. Μικτός μισθός 900.00€, 
40 ώρες εβδομαδιαίως. Βιογραφικά στο e-mail: 
odosimansi@tee.gr

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Σίνδο ζητά Υπάλληλο 
Προμηθειών για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα: 
Γνώσεις Logistics, προμηθειών. Άριστη γνώση 
Αγγλικών, γνώση Η/Υ. Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια 
σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: aggeliki.kazantzo-
poulou@omya.com, τηλ: 2310 569569, εσ.020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για Ήπειρο και Πελοπόννη-
σο, επιστροφή Αθήνα αυθημερόν. ‘Η να διαμένει 
Ήπειρο ή Πελοπόννησο και να οδηγεί προς Αθήνα 
να φορτώνει. Καλή αμοιβή. Τηλ: 210 9703233, 
6945 497223.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται Δευτέρα ως Σάββατο 
για Αποθήκη Φαρμακευτικής εταιρίας. Περιοχή 
Μαρούσι. Καλές αποδοχές. Τηλ: 210 9348978, 
6972 499593.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Ζάκυνθο αναζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής για άμεση απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gmargaris@stjohnvillas.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Yades Suites στην Νάουσα 
ζητά Receptionist για την σεζόν Μάιος-Οκτώβριος 
2014. Απαραίτητα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, άριστα Αγγλικά-Γαλλικά, εξαιρετική ικα-
νότητα στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο email: 
yades@yades.gr.



Free Press
Skywalker

Η εφημερίδα του Skywalker.gr ανανεώνεται!

• Διπλάσιες σελίδες με περισσότερες αγγελίες εργασίας
• Ενδιαφέροντα άρθρα
• 25.000 φύλλα
• Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη και άλλες πόλεις
• Διανομή σε σταθμούς Μετρό και ΗΣΑΠ
• Πάνω από 100 σημεία παραλαβής σε όλη την Αττική

Μάθετε περισσότερα στο freepress.skywalker.gr

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ κάθε Τρίτη


