
Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων  

σελ. 6
Οικονομικά Στελέχη, 
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση  

σελ. 12
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 14-15
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Τεχνίτες,  
Μηχανικοί, Οδηγοί,  
Εστίαση, Τουρισμός, 
Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

64 θέσεις εργασίας  
στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
• Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, 
•  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
• 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

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

Συνεργασίες - Ένθετα:

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

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

Responsible to: General Manager and CEO.

Duties/areas of responsibility: 
•Monitoring the quality, quantity, cost and 
efficiency of the movement and storage of goods 
•Coordinating and controlling the order cycle and 
associated information systems 
•Organizing the transportation, including planning 
vehicle routes and delivery time 
•Effectively planning and managing stock control, 
warehousing and customs clearance of goods 
•Analyzing data to monitor performance and plan 
improvements and demand 
•Allocating and managing staff resources 
according to changing needs 
•Liaising and negotiating with customers  
and suppliers 
•Developing business by gaining new contracts, 
analyzing logistical problems and producing new 
solutions 
•Possessing a deep understanding and 
knowledge of legislation, costs and environmental 
pressures 
•Working on new supply strategies 
 
Education/skills: 
•Bachelor’s degree in supply chain management, 

logistics/distribution management, business 
administration, or related field is required; 
Master’s degree will be considered an asset. 
•Minimum of 5 years experience in logistics and 
distribution management. 
•Must have previous logistics and distribution 
channel experience and success and 
demonstrated knowledge of supply chain 
management techniques. 
•A deep knowledge of Incoterms 2010 is required. 
•Ability to solve problems under stress at short 
notice. 
•Proficiency in system software skills is a must, 
including Microsoft Office suite. 
•Driver’s license. 
 
Competencies: 
•Highly effective leader with the ability to manage 
supply chain process. 
•Excellent people skills, including the ability to 
accomplish goals. 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English language. 
•Strong analytical, planning and organizational 
skills. 
•Excellent problem solving skills, analytical 
capabilities and collaboration skills. 
•Must have attention to detail and a commitment 
to quality. 
•Results driven, highly self-confident and honest. 
 
Location: Athens, Greece. 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
cv@recom.gr

SOL Consulting SA, a rapidly developing consultancy firm, is looking for an experienced individual who 
will assume the role of:

Senior Consultant in our Financial  
Advisory Line of Service

As a senior consultant you will be working as a team leader in transaction and restructuring related 
engagements gaining exposure to a variety of sectors and assignments.

Responsibilities: 
•Leads and directs team members from initial contact to finalization of client engagements 
•Produces reports on client/engagement status 
•Participates in engagement budgeting 
•Participates actively in business development 
 
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in business, finance or equivalent 
•Master’s degree in finance or MBA 
•Full or partial Completion of relevant professional qualification (CFA, ACCA, ACA or other) will be 
considered a significant advantage 
•At least 3 years of previous working experience in a corporate finance and/or management consulting 
environment 
•In depth theoretical and practical knowledge of business and project valuation, business planning, 
financial restructuring and M&A 
 
Skills: 
•Excellent analytical and quantitative skills 
•Team player 
•Dependable and hardworking 
•Comfortable working in a deadline oriented environment 
•Excellent communication skills (oral and written) in both Greek and English 
•Expert use of MS office applications 
 
What we offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent opportunity for career development in a rapidly developing organization 
 
Sent your cv’s to the following e-mail: vasilaki@solae.gr

H εταιρία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του: 

«Μηχανικού Ασφάλειας - IT -  
Security Engineer - IT».

Ο Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση έργων ασφάλειας αλλά 
και ΙΤ (Microsoft, Linux). Επιθυμητό είναι να έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο, την επιλογή, την εφαρμογή, 
την τεκμηρίωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των διαφόρων τεχνολογιών ασφάλειας δικτύου, συμπε-
ριλαμβανομένων των συσκευών ελέγχου ταυτότητας, τους ελέγχους πρόσβασης, firewalls, IDS / IPS / 
SIEM κλπ.

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / IT/ μηχανικών τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο 
•2 χρόνια τουλάχιστον στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις σε τομείς ασφάλειας, όπως από ανεξάρτητες αρχές αλλά, πιστοποιήσεις σε δικτυακά 
προϊόντα ασφάλειας αλλά και λειτουργικών συστημάτων όπως Microsoft, Linux. 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Η McCain Hellas ζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς για τη Μαζική Εστίαση 
Η θέση έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα, με περιοχές ευθύνης Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και 
τα Νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Area Manager Δυτικής Ελλάδας και θα είναι υπεύθυνος για 
την ανάπτυξη της περιοχής και την αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων στη μαζική εστίαση 
•Πανεπιστημιακό τίτλο ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών 50% του χρόνου εργασίας

Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη και  
προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλώ, προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
mccainhellas@mccain.com

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr
Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Μάγειρες Β’ 
•(μέχρι 28 ετών) με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.  
 
Βιογραφικά στο e-mail: har.tsakirgiannakis@gmail.com

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 και 
frinitsakona@gmail.com

•Μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
•Ηλικίας έως 28 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικής & Η/Υ 
•Προϋπηρεσία σε επισκευές ή συντηρήσεις 
μηχανημάτων

Η θέση εργασίας είναι μόνιμη και περιλαμβάνει 

εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση,  
επισκευές σε συστήματα κόλλας, βαφής, infrared 
UV.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μόνον με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
meltko@ath.forthnet.gr

MetLife Alico, a major International Life Insurance Company and its Regional European Management 
Center for Eastern & Southern Europe (ESE), is seeking a high potential individual to join our Head Office 
based in Athens, for the position of:

Regional Financial Analyst -  
Eastern & Southern Europe

His/her main responsibility will be working with the Regional Controller to provide support regarding all 
aspects of financial, management and regulatory reporting, as well as control environment and analytics.

The right candidate should possess: 
•A University degree in accounting & finance and an accounting professional qualification (e.g. ACCA). 
•Minimum 3 years experience in financial accounting (preferably from an auditing firm or an insurance 
company). 
•Very good knowledge of IFRS and/or US GAAP. 
•Knowledge of Solvency II Pillar 3. 
•Be fluent in written and spoken English. 
•Excellent analytical and numerical skills. 
•Be proficient in MS Office applications and especially in Excel. Be familiar with ERP Systems. 
•Ability to work with multi disciplined professional teams at senior level 
•Some travel will be required.

The Company offers a competitive compensation package, which includes additional Life, Accident, 
Medical and Pension insurance and the prospect to work in a dynamic international environment with a 
great potential for further career development.

Please apply with a full CV in English, (quoting code FS-R), to: Metlife Alico, Human Resources 
department 119 Kifissias Avenue, 151 24 Marousi By fax to: 210 6123728 or by e-mail to the address:  
resumes.hr@metlifealico.gr

ΣΟΒΑΡΗ ΑΕ, Αντιπροσωπειών – εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων και μηχανημάτων, στην Εθνική Οδό 
(πλησίον Κηφισιάς), ζητεί:

Υπάλληλο Πτυχιούχο - με Τεχνική Κατάρτιση

MELTKO AE αντιπροσωπεία βιομηχανικού εξοπλισμού ζητεί:

Τεχνικό για Τμήμα Συντήρησης

ΣΟΒΑΡΗ ΑΕ, Αντιπροσωπειών- 
Εμπορίας Βιομηχανικών προϊόντων και μηχανημάτων

Για υποστήριξη εμπορικού τμήματος. 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Έμφαση στην οργάνωση, πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και  

•Η/Υ, άνεση στην επικοινωνία, δυνατότητα ταξιδίων,  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει μόνο μέσω 
e-mail στο: info@closures.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H DRIVE ΑΕ, διακεκριμένη στο χώρο των μισθώσεων 
αυτοκινήτων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου
Για τα γραφεία της στην: 
• Αθήνα (ATH) 
 
Αρμοδιότητες θέση 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση και εφαρμογή των ενεργειών  
που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προώθη-
σης και πώλησης των υπηρεσιών της εταιρείας 
 
Προσόντα υποψηφίων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με  
ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Πάθος για επιτυχία και διάκριση 
 
Βασικά προαπαιτούμενα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πρόσθετο δυνατό προσόν 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να 
αναφέρεται με τον ανάλογο κωδικό, υπ όψιν κου 
Χατζητσιράκογλου, στο fax 2310478897 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: chmakis@drive-hellas.gr

A company providing scientific consultancy services 
to pharmaceutical industries is looking to recruit 
an Officer / Assistant for the department of 
regulatory affairs consultancy.
Τhe ideal candidates for the position should: 
•hold a Life science bachelors degree or higher 
•be fluent in English 
•have excellent research and communication skills 
•have excellent computer skills 
 
Send your cv’s to the following e-mail: hr@inscisol.com

Η εταιρία GROUPSCAPE ζητά:

Υπάλληλο 
Με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών για το τμήμα του 
συνεδριακού τουρισμού, που να γνωρίζει άριστα Αγ-
γλικά, Γαλλικά και επιπλέον Microsoft  office, travel 
force, οποιοδήποτε αεροπορικό  σύστημα κρατήσεων 
και forth-crs. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
g-sevaslidis@groupscape.g

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες στην Ελλάδα και ζητάμε για την Αθήνα:

Υπεύθυνη για Γραμματειακή /  
Διοικητική Υποστήριξη

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση των καθηκόντων 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet, Outlook 
Explorer) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε θέματα δημοσίων σχέσεων 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον  
2 χρόνια 
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ziogas@
medisei.gr. Υπ’ όψιν Κου Ζιώγα, fax: 210 9761872.

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των ορθοπεδικών & ειδών αποκατάστα-
σης ατόμων με αναπηρία επιθυμεί να προσλάβει για 
τα κεντρικά καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: 

Υπάλληλους για Γραμματειακή 
Υποστήριξη - Εξυπηρέτηση Πελατών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτο/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης & λογιστικής 
•Άριστη ικανότητα γρήγορης οργάνωσης & μεθοδικότητα 
•Άριστα επικοινωνιακά προσόντα 
•Γνώση προγραμμάτων ERP θα εκτιμηθεί 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Κάρτα ανεργίας 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό / ασφάλεια  
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Πενθήμερη εργασία
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  
Αποστολή βιογραφικών για την Αθήνα: 
humanresource@orthostatical.gr, για τη Θεσσαλονί-
κη: m.michailidou@orthostatical.gr, fax: 210 8256748, 
2310 214590, website: www.orthostatical.gr 

Ο πελάτης μας είναι επώνυμο ασφαλιστικό γραφείο. 
Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του γραφείου, 
αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να καλύ-
ψει άμεσα, την παρακάτω έμμισθη θέση με έδρα στα 
νότια προάστια Αττικής:

Back Office Administrator 
(κωδ. ASF-14)

Το έργο: Γραμματειακή υποστήριξη, επικοινωνία με 
πελάτες, παρακολούθηση λογαριασμών και μηνιαίων 
ασφαλίστρων, ετοιμασία και υποβολή προσφορών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων  
ή χρηματοοικονομικών 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους  
με ασφαλιστήρια προγράμματα και υπηρεσίες 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής  
επικοινωνίας και υποστήριξης πελατών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (word, Excel) και ικανότητα 
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης και ευε-
λιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση προβλημάτων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή, επιμονή και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310-517.494. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμε-
τωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 

Adecco HR is the global leader in HR services and 
certified with ISO 9000:2008 in the field of search and 
selection services in Greece.

Adecco is currently seeking, on behalf of its client, 
a multinational company in the services sector, for a 
dynamic professional to cover the following position:

Secretary 
(ref. code: S-722/40413)

Job Description 
•Provision of secretarial support to the Managing 
Director 
•Preparation of corporate presentations and reports 
•Handling of travelling arrangements 
•Maintenance of calendar and agenda 
•Coordination of corporate meetings and conference calls 
 
Candidate Profile 
•University degree 
•Four (4) – five (5) years of working experience in a 
secretarial position reporting to a first line manager 
within a multinational company 
•Excellent command of both greek and english 
language 
•PC literate (especially Excel and PowerPoint) 
•Strong communication and organizational skills 
 
The Company Offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address: infogr@
adecco.com ,through fax at: 210 6919358, or by mail 
to: Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, Maroussi.

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. 

Η αναπτυσσόμενη Τουριστική εταιρεία “Kalamaki 
Accommodation and Car Rental”,  η οποία βρίσκε-
ται 60 χλμ. νότια του Ηρακλείου, ζητεί:   

«Γραμματέα Διεύθυνσης  
με Γνώσεις Λογιστικής»

Προφίλ υποψηφίου: 
Προϋπηρεσία: 
•τουλάχιστον 1 έτους εμπειρία σε αντίστοιχη θέση    
 
Μόρφωση: 
•πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. 
 
Γνώσεις/δεξιότητες: 
•γνώσεις λογιστικής 
•γνώσεις οργάνωσης γραφείου 

•άριστη χρήση εφαρμογών Office 
•καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•επιθυμητή (όχι απαραίτητη) η γνώση  
της γερμανικής γλώσσας 
 
Προσφέρουμε:  
•εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•προοπτική σταθερής συνεργασίας 
•αορίστου σύμβαση 
 
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού με 
συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: info@krm.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διευθυντής Πωλήσεων

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας προϊόντων προσωπικής φροντίδας και 
υγιεινής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο/η Ανάπτυξης Αγοράς με 
έδρα την Αττική.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας σε υπάρχο-
ντες πελάτες και ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Επίτευξη στόχων διανομής και merchandising 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες 
•Στενή συνεργασία με τα τμήματα λογιστηρίου,  
αποθήκης και παραγωγής 
 
Προφίλ / δεξιότητες υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 χρόνων σε αντί-
στοιχη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Πελατοκεντρική αντίληψη με έμφαση στην επίτευξη 
στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και  
προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών
Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσόντων, 
bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: beka@malef.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευ-
τικά και όσοι υποψήφιοι θα επιλεγούν προς συνέντευξη 
θα ειδοποιηθούν εντός 2 εβδομάδων.

Από μεγάλη βιομηχανία οίνου και αλκοολούχων 
στη Θεσσαλία ζητείται άμεσα η κάλυψη της πα-
ρακάτω θέσης:

Διευθυντής Πωλήσεων
Η θέση: 
Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι  
υπεύθυνος/η για: 
•Την θέσπιση και επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
την και την παρακολούθηση της κερδοφορίας. 
•Την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής  
στις πωλήσεις. 
•Την παρακολούθηση των πωλήσεων και υποβολή 
προτάσεων διορθωτικών μέτρων. 
•Την παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και την ενημέρωση της διεύθυνσης. 
•Την εφαρμογή της εταιρικής πιστωτικής πολιτικής 
και την διασφάλιση της είσπραξης απαιτήσεων. 
•Την συμμετοχή στη σύνταξη του εταιρικού Budget 
και την παρακολούθηση του. 
•Την διεύρυνση της πελατειακής βάσης  
και την ανάπτυξη νέων αγορών. 
•Την εικόνα των προϊόντων και την υποβολή προτά-
σεων για αλλαγές τους καθώς και την εισαγωγή νέων 
κωδικών σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. 
•Τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων  
των πωλήσεων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντι-
κείμενο ή εξειδίκευση σε καταναλωτικά και ιδιαίτερα 
οινικά προϊόντα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και συστημάτων ERP 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Ικανότης λειτουργίας υπό πίεση και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Lap top 
•Διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο: 
vasilakis_1@hotmail.com

Η φαρμακευτική εταιρεία RAFARM ζήτα:
Υπεύθυνο Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

•Πτυχίο ανώτατης σχολής (χημικού, φαρμακοποιού) 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα ποιοτικού ελέγχου εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) σε θέση προϊσταμέ-
νου απαραιτήτως σε φαρμακοβιομηχανία 
•Πολύ καλή γνώση των γενικών αρχών GMP 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και  
χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές  
δεξιότητες 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βι-
ογραφικό τους (αναφέροντας τον κωδικό της θέσης) 
στο FAX: 210 6776552 ή στο e-mail: hr@rafarm.gr, 
(Υπόψη κας Βαούτση).

Υπεύθυνος Αγορών
Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία στον χώρο του κοσμήματος. 
•Τεχνικές γνώσεις κοσμήματος. 
•Εμπειρία με οίκους κοσμημάτων του εξωτερικού. 
•Οικονομική κατεύθυνση σπουδών. 
•Ισχυρή ικανότητα διαπραγμάτευσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ιταλικών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lilalo.gr

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλε-
χος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Διευθυντής Πωλήσεων 
(Κωδικός Θέσης CM01/14)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των λιανικών 
πωλήσεων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο  
των τροφίμων 
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου εξωτερικού 
διοικητικής κατεύθυνσης
Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας  
των καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας  
των πωλήσεων. 
•Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών-προσφορών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων 
•Σύνταξη προϋπολογισμού & απολογισμού πωλήσεων 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη εμπορικών & στρατηγικών στόχων  
σε ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον
Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εταιρεί-
ας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κω-
δικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.
gr, fax: 22991 50799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Climate Change and Sustainability  
Services Professional

Job description: EY is one of the leading global 
professional services organizations with 175,000 
employees based in 728 offices in 150 countries around 
the world. We are proud of our people culture which we 
believe sets us apart in our field. EY helps you achieve 
your best by providing great learning and career growth 
opportunities, by offering ways to help you achieve 
satisfaction in work and life and by looking at each 
decision with a keen eye towards how it will affect you.
We are currently seeking a qualified candidate for an 
excellent career opportunity as a climate change and 
sustainability services (CCaSS) professional.
Responsibilities 
•Assist in the delivery of climate change & sustainability 
services with an emphasis on technical sustainability 
reporting and advisory capacities. 
•Work with clients and assist them in their efforts to 
identify, measure, and appropriately manage their 
business and reporting risks as they transition their 
organizations to respond to changing government 
environmental regulations and new trends in 
sustainability management and reporting. 
•Identify and communicate trends, developments and 
key performance drivers relevant to the client while 
demonstrating a good understanding of the industry 
and marketplace. 
•Support client relationships, business development 
and account management leadership through the 
development of thought leadership, client and internal 
collateral and training. 
•Actively contribute to the growth and development 
of the CCaSS practice by taking accountability for 
engagement team support and delivery. Support the 
engagement team in the development of cost-effective 
and practical approaches. 
•Bring potential opportunities to the team’s attention 
and seek, develop and present ideas to apply EY’s 
services. •Support the rapid, profitable growth of the 
business as a key member of the CCaSS team.  

A Food & Beverage Supervisor with Hilton Hotels and Resorts is responsible for supervising operations of 
Food & Beverage outlets to deliver an excellent Guest and Member experience while working with the team 
to ensure departmental targets are met.

What will it be like to work for this Hilton Brand?
One of the most recognized names in the industry, Hilton Hotels & Resorts offers travelers a world of authentic 
experiences. The brand continues to be the innovative, forward-thinking global leader of hospitality. With 
products and services that meet the needs of tomorrow’s savvy global travelers, we shape experiences in 
which every Guest feels cared for, valued, and respected.

If you understand the importance of upholding a brandâ€™s reputation and value the effort it takes to provide 
a globally recognized hospitality experience, you may be just the person we are looking for to work as a Team 
Member with Hilton Hotels & Resorts. Because itâ€™s with Hilton Hotels & Resorts where we promise an 
exceptional Guest experience every time.

What will I be doing?
As a Food & Beverage Supervisor, you are responsible for supervising operations of Food & Beverage 
outlets to deliver an excellent Guest and Member experience. A Food & Beverage Supervisor would also 
be required to communicate and delegate tasks to the team to ensure departmental targets are achieved. 
Specifically, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards:

•Supervise food & beverage outlet operations 
•Communicate and delegate tasks to the team 
•Ensure compliance of brand standards 
•Manage guest queries in a timely and efficient manner 
•Represent needs of the team 
•Assist F&B management with achieving financial targets 
•Assist F&B management with training and development of team members 
•Assist with annual and mid-year appraisals with team members under your responsibility 
•Comply with hotel security, fire regulations and all health and safety legislation 
•Be environmentally aware 
•Assist other departments wherever necessary and maintain good working relationships

What are we looking for? 
A Food and Beverage Supervisor serving Hilton Worldwide Brand hotels and vacations are always 
working on behalf of our Guests and working with other Team Members. To successfully fill this role, you 
should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow:

•1 year of previous experience in similar position 
•Degree of tourism school 
•Fluency in English; knowledge of Chinese language will be considered as an asset 
•Committed to delivering high levels of customer service 
•Positive attitude 
•Good communication skills 
•Flexibility to respond to a range of different work situations 
•Ability to work on your own or in teams 
 
It would be advantageous in this position for you to demonstrate the following capabilities and 
distinctions: 
•Previous experience in hotel industry 
•Willingness to develop team members and self 
 
What benefits will I receive?
Your benefits will include a competitive starting salary and holiday entitlement. As an employee you will 
become a member of the The Hilton Club which provides reduced hotel room rates in our hotels worldwide, 
plus discounts on products and services offered by Hilton Worldwide and its partners. We look forward to 
explaining in detail the range of excellent benefits that you would expect from a global hotel organization like 
Hilton Worldwide.

Learn more now about Hilton Hotels & Resorts - the global leader of hospitality. More than 500 locations 
and nearly 200,000 rooms across six continents. Innovations include: pioneering the airport hotel concept, 
becoming the first coast-to-coast hotel chain in the US, and the first to install televisions in Guest ooms 
Flagship brand of Hilton Worldwide with properties in more than 77 countries.

More than 70 world-class resorts and more nearly 200 full-service spas. Harris Poll EquiTrendÂ®, Brand of the 
Year - Full Service Hotel for 2010 and 2011. Number one global brand awareness in the hospitality industry.
Send your cv’s to the following link: http://e-solutions.stepstone.com/asp/cs/jobfeed/careercenter/default.
cfm?destination=apply&compid=353&lng=EN&lang=EN&offerId=155239&offer_id=155239&channelId=77

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται  
στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα  
της τεχνολογίας; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην εξυπηρέτηση των πελατών; 
 
Αν ναι και 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέ-
σει να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων  
πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση  
και εξέλιξη 
 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από 
κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Γνώσεις - χρήση H/Y 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή  
πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής  
τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 

ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθή-
να. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απα-
σχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το 
Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας 
του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο Όμι-
λος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει κατα-
στήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογρα-
φικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την 
πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμι-
λος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ει-
δών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και 
ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απα-
σχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρό-
νο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του Ομίλου Dixons.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμε-
νοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ξενοδοχειακών σπουδών 
•Γνώση εφαρμογών λογισμικού Sysco Epitome 
PMS ή/και Sysco Medallion PMS. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ξενοδοχείο με χρήση των ανωτέρω  
συστημάτων Λογισμικού. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ & Windows -  
Ms Office. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συν-
δυασμό με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & bonus, 
ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην:  
S Y S C O Α.Ε., Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 
171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9319551.  
Fax: 210 9319662. E-mail: info@sysco.gr

Main duties: 
•Secure the smooth and efficient operation of his/
her region 
•Assist contracting process of tour operators visiting 
the area 
•Scout and suggest new areas, find new units or 
products 
•Negotiate with suppliers 
 
What we look for: 
•University / college degree in tourism 
•Work experience of minimum 2 years 
•Knowledge of the industry and the destination  
•Fluency in English, both oral & written. Fluency in 
an additional language 
•Excellent MS Office knowledge 
•Excellent organizational and communications skills 

•Ability to work under pressure and multitask 
•Ability to create and lead a dynamic team 
•Ability to travel in Greece & abroad when 
necessary 
•Driving licence holder

Company offers: A competitive remuneration 
package including salary & bonus, laptop, travel 
expenses, private health insurance, company car 
and mobile within a dynamic and fast paced work 
environment with continuous training and career 
opportunities.

All applications will de treated in strict confidentiality. 
Does this sound like your world? If yes, please 
send your CV to the following link: http://www.tui-
cv.gr/apply.php?jid=84

Περιγραφή Θέσης 
•Έλεγχος, καταχώριση και τήρηση αρχείου  
λογιστικών εγγραφών και εντύπων. 
•Έκδοση και τήρηση αρχείου μισθοδοσίας εταιριών 
και υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ-ΑΠΔ ΙΚΑ. 
•Παρακολούθηση και διαχείριση φορολογικών  
θεμάτων (υποβολές δηλώσεων) 
•Συμμετοχή στην σύνταξη του ισολογισμού  
της εταιρίας 
•Εποπτεία βοηθών λογιστηρίου 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Τέσσερα (4) - πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντί-
στοιχη θέση σε ανώνυμη εταιρεία κατά προτίμηση 
στον κλάδο των ιατρικών διαγνωστικών κέντρων. 
•Πολύ καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Β.Σ. 
•Απαραίτητη η κατοχή δικαιώματος υπογραφής  
Α’ τάξης. 

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία χειρισμού ERP καθώς και 
προγράμματος μισθοδοσίας. 
•Δυναμική προσωπικότητα με αναλυτικές και  
συνθετικές. ικανότητες, έμφαση στο αποτέλεσμα, 
οργανωτικότητα και ευελιξία 
•Αναφέρεται στον προϊστάμενο λογιστηρίου του 
ομίλου.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κω-
δικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: lsk@idaxarnai.gr.Μετά τη συλλογή και 
αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επι-
κοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατά-
στημα στην Kαβάλα:

Πωλητές/τριες 

Ζητούνται Συνεργάτες.
Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αναλαμβάνει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. επεκτεινόμε-
νη, ζητάει στελέχη υποστήριξης – εγκατάστασης εφαρμογών (implementation-support) για τις δραστηρι-
ότητες της στον ξενοδοχειακό τομέα.

Υπάλληλος Τμήματος Υποστήριξης Hotel  
Business Εφαρμογών Λογισμικού

Our world, world of TUI, is driven by people. Are you ready to discover the World of TUI for yourself? 
TUI Hellas S.A., member of TUI Travel PLC, the largest international tourism Group in the world, is currently 
seeking to recruit:

Brach Office Supervisor Mykonos 
 (based in Mykonos)

Όμιλος ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Λογιστής 
(κωδ. θέσης: S-722/39701)

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Service 
Για Παραλαβή - Παράδοση Αυτοκίνητου

Ο όμιλος του ιατρικού Αθηνών κλινική Αμαρούσιου ζητεί:

Ιατρό Παθολογοανατόμο
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από 
τους δυναμικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο e-mail  
hr@iatriko.gr. Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

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

Όμιλος Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Qualifications and skills 
•Excellent academic background with undergraduate 
and/or postgraduate degree in business administration, 
preferably in sustainability/corporate responsibility 
•Working experience of up to 2 years in corporate 
responsibility/sustainability 
•Knowledge of sustainability reporting and assurance 
frameworks and standards (i.e. GRI G3/G3.1/G4, 
AA1000 Series, ISAE 3000, ISO 26000, UNGC) 
•Excellent written and verbal communication, both in 
English and Greek 
•Broad consulting and project management skills 
•Strong analytical, interpersonal and communication 
skills 
•Ability to understand industry and sector key issues
Send your cv’s to the following link: https://tas-ey.taleo.
net/careersection/gcam01/jobsearch.ftl?lang=en&locati
on=77840070193

Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

«E-shop Executive  
Assistant»

Αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας e-shop. 
•Επίβλεψη και ανανέωση  προϊοντικού μίγματος 
e-shop. 
•Έλεγχος, συλλογή και εκτέλεση παραγγελιών. 
•Έλεγχος αποθεμάτων. 
•Customer service. 
•Διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας στα Social 
media. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση διαχείρισης Retail 
e-shop. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε on line πωλήσεις 
και digital marketing 
•Άριστη γνώση χρήσης Social Media: Facebook, 
Pinterest, Instagram. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος). 
•Γνώση Photoshop & Illustrator θα θεωρηθούν  
επιπλέον προσόντα. 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με  
δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Αντίληψη, συνέπεια, ενθουσιασμός, ομαδικό-
τητα, αποτελεσματικότητα και προσήλωση στην 
επίτευξη στόχων πωλήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους (με πρόσφατη φωτογραφία) με την 
ένδειξη «E-SHOP» στο e-mail: hr@alouette.gr

Project Manager 
At Paspartu we are changing translation industry, helping 
companies go global, and transforming the fast-paced 
global localization market. We have launched language 
services worldwide and are currently operating in Athens 
and Hong Kong, preparing to launch even more!

Paspartu started in 2006 with a team of 4 translation 
professionals, to reach 12 people in 2010 and 20 people 
in 2014. Join our team!

What we’re looking for: We need a project manager 
who can manage localization projects, including planning, 
scheduling and monitoring within financial budgets. You 
will work with translators, proofreaders, terminologists, 
DTP specialists and other suppliers in order to ensure 
high quality, on time delivery and customer satisfaction.

What you should have: 
•University degree (BA / BSc) 
•At least 2-3 years experience in project management. 
Previous experience as a project manager in a 
translation company will be an asset. 
•Excellent communication skills 
•Fluency in English (written and spoken) 
•Computer literacy 
•25 to 35 years old 
 
Would be good to have: 
•Fluency in German (written and spoken) 
•Knowledge of CAT tools 
•MA degree in relevant field
If you think you are the right candidate for this role, 
please apply by sending your CV to: jobs@paspartu.
gr indicating the code PM2 in the subject line.

Zητείται για το:
Τμήμα Μάρκετινγκ

Από εισαγωγική εταιρεία με αλυσίδα καταστημά-
των και έδρα το Κορωπί. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμήματος marketing 
•Γνώσεις E-Commerce 
•Γνώσεις CMS 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο  
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω  
περιοχές. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρία με ηγε-
τική θέση στο χώρο των πληροφοριακών συστημά-
των για τη βιομηχανική παραγωγή, με έδρα την Παι-
ανία, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Άτομο για Τεχνική  
Υποστήριξη Τμήματος Marketing 

(Κωδ. MS0314)
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή χρήση Ελληνικής γλώσσας  
(γραπτής & προφορικής) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office, Access) 
•Εμπειρία με συστήματα ERP/ CRM 
•Πολύ καλά Αγγλικά (γραπτός & προφορικός λόγος) 
•Διαχείριση εργαλείων web (CMSs) 
•Γνώσεις web development & web design 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@theodorou.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει (μέσω 
Τοπικού Συνεργάτη):

Συμβούλους Διαφήμισης 
Για τους Νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
διαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπινου 
δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία-Πε-
ρισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: hr@yellowpages.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων 
και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά 
και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρου-
σία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας 
και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών 
και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Επικεφαλή Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
Δυναμικού (κωδ. θέσης: HRD)

Ζητείται επικεφαλής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμι-
κού (Head of HRD) για να δημιουργήσει και να διευ-
θύνει το αντίστοιχο τμήμα. Το τμήμα θα παρακολουθεί 
και θα αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό, θα εκπονεί 
και θα οργανώνει προγράμματα ανάπτυξης ανθρώ-
πινου δυναμικού και θα αξιολογεί τους υποψηφίους 
για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο ή με-
ταπτυχιακό 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 κατεύθυν-
σης, παιδαγωγικά.

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί 
με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο 
μεγέθους το πολύ μισής σελίδας στο οποίο να τεκ-
μηριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα 
και δεξιότητες που απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί 
να βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που περι-
έχονται στο βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή στο 

παρακάτω e-mail με αντίστοιχη αναφορά του κωδι-
κού θέσης στο θέμα: cvnp@neuropublic.gr

Διεύθυνση: NeuroPublic A.E., Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών, Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 
Πειραιάς, τηλ.: 210 4101010 – fax: 210 4101013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Junior Manager  
σε e-business

Πτυχιούχος business school (τομείς διοίκησης ή μάρ-
κετινγκ) ζητείται από e-business εταιρεία με καθήκο-
ντα Junior Manager.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Επιθυμητά: 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με e-business, digital marketing 
•Εμπειρία σε κατάρτιση business plan και έρευνα 
αγοράς. 
•Προϋπηρεσία σε σχετική θέση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και  
αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων, ικανότητα  
οργάνωσης και επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσήλωση στους στόχους 
 
Σταθερός μισθός συν bonus. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: humanresfgl@gmail.com

Υπεύθυνος Μισθοδοσίας
H ελληνική εταιρεία κονσερβών ΑΕ ΚΥΚΝΟΣ επιθυ-
μεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μισθοδοσίας, στο εργο-
στάσιο Σαβαλίων, Ν. Ηλείας.

Προφίλ θέσης: Ο υποψήφιος θα αναλάβει τη διεκπε-
ραίωση της μισθοδοσίας, τη διαχείριση των εργασι-
ακών θεμάτων (προσλήψεις, συμβάσεις κτλ) καθώς 
και τη συνεχή παρακολούθηση της αντίστοιχης νομο-
θεσίας.

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες / ευθύνες  
του υποψηφίου αναλύονται παρακάτω: 
•Μηνιαία έκδοση μισθοδοσίας 
•Διαχείριση των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων 
•Διαχείριση των αδειών 
•Μερισμό του κόστους μισθοδοσίας στα κέντρα 
κόστους 
•Έκδοση και διαχείριση σχετικών αναφορών (reporting) 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον δεκαετή (10 έτη) τεκμηριωμένη εργασι-
ακή εμπειρία σε μισθοδοσία, εταιρίας με πολυάριθμο 
προσωπικό.  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης  
ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
•Μεταπτυχιακό σε διοίκηση επιχειρήσεων  
θα θεωρηθεί έως επιπλέον προσόν. 
•Άριστη γνώση νομοθεσίας εργατικών  
και ασφαλιστικών θεμάτων. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP προγράμματος  
μισθοδοσίας Singular 
•Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
(με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη ηλε-
κτρονική διεύθυνση: a.mpougonikolou@kyknos.com.gr

Βιομηχανία ζήτα:
Πτυχιούχο  

Οικονομικών Επιστημών 
Κωδ. Θέσης: ΙΚΟΝ

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Senior Front End  
Web Developer

Here in e-labs we love HTML5, new web APIs and 
technologies, we don’t like Flash and Java and we 
think that the OS of the present and the future is only 
the browser. If you agree with us please consider the 
following positions

The right candidate will participate in a growing team of 
currently 4 (both front end and back end) developers on 
a very innovating and exiting project.

The main responsibilities of the position are: 
•turning PSD files to HTML and CSS 
•providing actual behaviour and functionality to the 

various elements of the page using js 
•sync the data with the backend using REST API calls 
 
The right candidate should: 
•have proven experience in clean OO JavaScript 
programming 
•be an expert in HTML5 / CSS3 
•have experience using LESS 
•be comfortable using the bootstrap framework 
•have experience in responsive design techniques 
•have used at least one MV* JavaScript framework on 
at least two major projects 
•be comfortable with git 
•have thirst for knowledge 
 
Good to have skills and experience: 
•flight.js 
•node.js 
•php 
•NoSQL databases

e-labs is a fast growing web development company that 
analyses, designs and develops cutting edge, custom 
web applications almost always from scratch. The 
company uses the most modern techniques, tools, APIs 
and frameworks and is always open for new entries in 
its toolbox. We are located in the centre of Thessaloniki, 
right by the sea and we provide a flexible and relaxed 
working environment.

For information visit our web page: http://elabs.gr/
career-opportunities/.If you think you are the right 
candidate for the position please contact us on the 
following e-mail: contact@e-labs.gr

Η Eταιρεία DoubleIP A.E. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 
2009 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμι-
κού για τον ευρύτερο κλαδο των Τηλεπικοινωνιών και 
της Πληροφορικής. 

Οι τομείς στους οποίους ειδικεύεται είναι το Mobile 
Marketing, οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, social 
media και διαδικτύου και οι υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας (VAS).

Στα πλαίσια αυτά, η DoubleIP Α.Ε. αναζητά νέα και 
δυναμικά άτομα για την κάλυψη θέσεων:

WEB Developers  
(Code: WEBD)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση παραμετροποίησης και δημιουργίας 
templates & modules Drupal CMS 
•Γνώσεις HTML, CSS 
•Γνώση AJAX τεχνολογιών και τουλάχιστον ενός GUI 
framework (π.χ. jQuery UI) 
•Γνώση PHP 
•Γνώσεις SQL, JSON, XML 
•Βασικές λειτουργίες Adobe Photoshop, πτυχίο  
πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στον τομέα της πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία ενός έτους στις παραπάνω τεχνολογίες 
•Xρήση open source προϊόντων

Επιθυμητά προσόντα: 
Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση σε ένα  
ή περισσότερα από τα παρακάτω: 
•Γνώση χρήσης και παραμετροποίησης magento  
για λύσεις e-commerce 
•Γνώσεις προγραμματισμού σε Objective-C  
(για συσκευές iOS) 
•Προγραμματισμό σε JAVA 
•Databases (MySQL, Postgres) 
•Προγραμματισμός σε Adobe Flash 
•Linux (administration / shell scripting) 
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
και στην επίτευξη στόχων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία σε Ελληνικά και Αγγλικά 
 
Η DoubleIP προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ΄όψιν κ. 
Τσουράπα στο e-mail: info@doubleip.com ή με fax 
στο 210-6180277. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται από-
λυτα εμπιστευτικές.

AW - .NET  
Software Engineer

Περιγραφή Θέσης: Η Αllweb Solutions ζητά ταλα-
ντούχους μηχανικούς λογισμικού για απασχόληση, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών:

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ή / και Λογισμικού  
•Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Αποδεδειγμένη 3ετη εμπειρία σε εφαρμογές .NET 
•Άριστη γνώση .NET Framework, και σχετικών τε-
χνολογιών και πλατφορμών όπως ASP.Net, VB.Net, 
Visual Studio, C++, C#, Team Foundation Server. 
•Άριστη γνώση SQL / Σχεδιασμού σχεσιακών  
βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον SQLServer 
2008, Oracle 10g.  
•Κατανόηση και ενασχόληση με BIG DATA  
technologies (Hadoop, Cloudera)  
•Άριστη γνώση Web Services, με χρήση τεχνολογι-
ών REST, XML, JSON (JavaScript Object Notation)  

Η εταιρεία VENETI, με ηγετική θέση στο χώρο των πλακιδίων, ειδών υγιεινής και επίπλων κουζί-
νας, αναζητά δραστήριο και φιλόδοξο άτομο για τη θέση του:

Εξωτερικού Πωλητή
Περιγραφή θέσης: Είναι υπεύθυνος για την ορ-
γάνωση και ανάπτυξη των πωλήσεων (εκτός των 
καταστημάτων της εταιρείας) σε στοχευμένες περι-
οχές (κυρίως εκτός Αττικής) ή δραστηριότητες (π.χ. 
χονδρική πώληση σε εμπόρους μόνο εκτός Αττι-
κής, σε ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλα έργα κτλ) 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων αλλά και τη 
Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύει την επέκταση του 
πελατολογίου της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια της 
εμπορικής πολιτικής.

Αρμοδιότητες / ευθύνες: 
•Εξεύρεση νέων πελατών / σημείων πώλησης 
εντός και εκτός Αττικής. 
•Προωθεί τα προϊόντα της εταιρείας και φροντίζει 
για την ικανοποίηση των πελατών του. 
•Παρακολουθεί (με τακτική επικοινωνία  
και επισκέψεις) τις ανάγκες των υφιστάμενων 
πελατών και τους ενημερώνει για τα νέα προϊόντα 
της εταιρείας. Αναζητά τρόπους για την ανάπτυξη 
των πωλήσεων και την προσέγγιση νέων  
πελατών. 
•Εφαρμόζει αποτελεσματικά την εμπορική  
πολιτική της εταιρείας. 
•Τηρεί στατιστικά στοιχεία της απόδοσης του και 
αξιολογεί και αναφέρει όλες τις αλλαγές στις συν-
θήκες του ανταγωνισμού ώστε να υπάρχει καλή 
επαφή με την αγορά αλλά και άμεση αντίδραση 
όπου χρειάζεται. 
 
Απαιτούμενα προσόντα / προσωπικά  

γνωρίσματα: 
•Μέση εκπαίδευση ή και ανώτερη. 
•Επιμόρφωση στις πωλήσεις 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία  
στις πωλήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο  
και γνώση των παρεχόμενων προϊόντων  
και υπηρεσιών (καθώς και  
του ανταγωνισμού). 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εκτός Αττικής. 
•Ευχέρεια και άνεση στην προφορική και γραπτή 
επικοινωνία. 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση του προγράμματος office. 
•Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος  
(επιθυμητή) 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα στη συνεργασία.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: μισθός,  
ποσοστά και ασφάλιση (αναλόγως πείρας,  
προσόντων και αποτελεσματικότητας). 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
•Κινητό τηλέφωνο και φορητός Η/Υ. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Cv2@skywalker.gr

PHARMASSIST Ltd: Contract research organization is a Consulting Company that delivers high 
quality services to the pharmaceutical enterprise. Our team is involved with the regulatory strategy and 
regulatory submissions, scientific writing, pharmacovigilance, pharmaceutical and clinical development of 
pharmaceutical products.

We are currently seeking to recruit one employee to cover the following position:

Drug Safety Officer for the  
Pharmacovigilance Department

Applicants for this role should have medical education 
and background, exhibit excellent written and verbal 
communication skills, be fluent in English and have 
excellent knowledge of Microsoft office.

In addition you should have good knowledge of 
Regulatory/Safety, EU and National legislation and 
guidelines focused to Pharmacovigilance Greek 
and international requirements. The ability to work 
concurrently on several projects is important.

General duties include:  
•Assisting the pharmacovigilance manager in the 
performance of drug safety related duties 
•Managing of activities relating to the collection, 
processing, follow-up, analysis, and regulatory 
reporting of adverse events (AEs) and serious 
adverse events (SAEs) for marketed products and 
investigational products. 
•Generate documentation required for regulatory 
agencies 
•Ensuring timely submission of reports regulatory 
agencies in accordance with applicable regulations 
•Responding to inquiries from health care 
professionals, consumers, and company personnel 
regarding safety issues with marketed products 

•Manage case-related information including 
interpretation of medical conditions, lab results, and 
procedures as well as compile complete narrative 
summaries; and ensure proper coding (MedDRA) 
into the global AE database. 
•Assist in compilation of regulatory submissions of 
periodic reports 
•Providing drug safety guidance and training to our 
clients’ employees. 
•Insuring procedures in relation to safety monitoring 
are being adhered to regulatory requirements 
•Insuring that you are working within timeframes and 
meeting deadlines

The ideal successful candidate must have a minimum 
of 1-2 years’ experience within pharmaceutical, CRO 
or consulting environments. Strong communication 
and presentation skills are necessary as well as 
demonstrated capability to problem-solving and 
managing complex safety issues.

For the right individuals we offer a competitive 
remuneration package. 

To apply please send your CV to the following 
e-mail: safety@pharmassist.gr

E-Commerce Manager Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΚΟΡΕΛΚΟ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

Καθηγητή Πληροφορικής 
(κωδικός θέσης: cisco)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφορικής 
•Πιστοποίηση CISCO: CCNA,CCSP, CCNP 
•Προϋπηρεσία ως καθηγητής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση ισπανικής γλώσσας επιθυμητή) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
 
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία με σπουδαστές και απάντηση ερωτημάτων 
•Πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον 
•Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό θέσης 
στο εξής e-mail: cathigites@gmail.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Εταιρεία πλαστικών ειδών συσκευασίας με έδρα την Αττική ζητά για άμεση πρόσληψη:

Πωλητή
Προσόντα: 
•Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι ηλικίας έως 35 ετών 
•Θα διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΤΕΙ τεχνικής ή μηχανολογικής κατεύθυνσης 
•Θα είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧΕ αυτοκινήτου 
•Θα ενδιαφέρεται να εργαστεί σε έναν από τους υγιείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας  
και να προοδεύσει επαγγελματικά και προσωπικά μέσω επίτευξης στόχων. 
•Απαραίτητη προϋπόθεση στον βιομηχανικό κλάδο πώλησης. Προϋπηρεσία στον κλάδο των υλικών 
συσκευασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν και θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
•Χειρισμός Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται απαραίτητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop 
•Συνεχή εκπαίδευση σε νέα τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
info@denelavaspack.gr ή στο φαξ: 210 2533070. 

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση στον κλάδο των ορθοπεδικών & ειδών αποκατάστα-
σης ατόμων με αναπηρία επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα Αθηνών:

Τεχνικό Αναπηρικών Αμαξιδίων Και Ειδών Αποκατάστασης

Η DOMUS ελληνική βιομηχανία leader στον κλάδο της (κλειδαριές & συστήματα ασφαλείας), επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο Προσωπικού
Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Product Manager Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο σε θέση 
τεχνικού ορθοπεδικών ειδών, αναπηρικών  
αμαξιδίων, ειδών αποκατάστασης κλπ.  
ή σε τμήμα πωλήσεων ορθοπεδικών ειδών 
•Απόφοιτος λυκείου, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σε τεχνική  
κατεύθυνση. 
•Γνώση Αγγλικών (επίπεδο καλό) 
•Γνώση Η/Υ και ΜS Office.  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας // προσόντα  
οργάνωσης και ταξινόμησης 
•Εχεμύθεια // τιμιότητα // εργατικότητα.   
•Δίπλωμα αυτοκινήτου // θετικά θα αξιολογηθεί 

δίπλωμα μηχανής.  
•Κάρτα ανεργίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό / ασφάλεια  
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση - σεμινάρια στο εξωτερικό 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Πενθήμερη εργασία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresource@orthostatical.gr,  
fax: 210 8256748, website: www.orthostatical.gr 

Ο ρόλος: Εφαρμόζει τις πολιτικές και διαδικασίες 
του τμήματος προσωπικού. Διευκολύνει την αμφί-
δρομη επικοινωνία της διοίκησης με το προσωπι-
κό. Φροντίζει για την ανάπτυξη του προσωπικού, 
τη βέλτιστη οργάνωση και τη σωστή επικοινωνία 
της εταιρικής φιλοσοφίας και κουλτούρας.

Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου: 
•απόφοιτος ΑΕΙ ή Deree (με κατεύθυνση  
κοινωνικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων) 
•προϋπηρεσία 2 με 3 έτη σε τμήμα προσωπικού  
ή σε θέση με ανάλογες αρμοδιότητες 
•πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•πολύ καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office) 
•μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 

•επιθυμητή η γνώση του προγράμματος business 
μισθοδοσίας 
 
Καθοριστικά για την επιτυχία στη θέση: 
•ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων και έργων 
•καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους  
‘‘εσωτερικούς’’ και εξωτερικούς συνεργάτες 
•να λειτουργεί πάντα στα πλαίσια του νόμου  
και των εταιρικών κανόνων, εχέμυθος 
•οργανωτικός, αποτελεσματικός

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό 
HR2014 έως την Τετάρτη 9 Απριλίου στο e-mail: 
personnel.b@domus.gr

Περιγραφή θέσης: Product manager μηχανημάτων 
& εργαλείων με βάση την Αθήνα.  
Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητο πτυχίο σχολής βιοϊατρικής τεχνολογίας 
•Προϋπηρεσία 4-6 ετών στον ιατροτεχνολογικό κλάδο 
•Επιθυμητό πτυχίο πολυτεχνείου 
•Γνώσεις marketing θα θεωρηθούν προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Άριστη χρήση ελληνικής γλώσσας  
(προφορικός & γραπτός λόγος) 
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

(για τους άντρες) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση ανθρώ-
πινου δυναμικού & εκπαίδευσης στο e-mail:  
hr@vamvasmedicals.gr, (κωδ. αγγελίας: pm01) 
fax: 210 6078401.

Job Description 
•E-shop administration & social media 
•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
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Accounts Assistant -  
Fixed Term Contract

Based at Signature Flight Support Athens, Greece. 
 
Key responsibilities will include: 
•Performing commercial/accounting entries  
in respective systems 
•Communicating with customers abroad as well 
as local customers and company associates/
representatives 
•Checking suppliers’ invoices received 
•Communicating with European headquarters  
when necessary 
•Working in accordance with company policies  
and company health and safety policies. 
•Providing excellent customer service to internal  
and external customers 
 
Role Requirements: 
•Bachelor’s degree in business administration/ 
accounting 
•Strong written and oral skills in both Greek  
(native speaker level) and English  
(Proficiency certificate required). A third language  
will be considered an advantage 
•Advanced IT skills (preferably holder of an ECDL 
certificate) 
•Ability to communicate credibly across all levels  
of the organization 
•Calm approach to problem solving, last minute 
changes and ability to work accurately under pressure 
•A customer orientated approach with an outstanding 
level of customer service skills and experience  
of meeting the needs of a cooperate business 
•Excellent interpersonal and communication skills, 
team player spirit 
•Ability to plan and organize work flow to meet project 
deadlines 
•Ability to handle multiple priorities and to work 
independently as well as cooperatively, depending on 
task

Experience in a similar position of a minimum of 2 
years, will be considered an advantage 40 hours per 
week. Salary and benefits will be discussed at the 
interview stage.

Please e-mail enclosing your current CV to the 
following e-mail: cv2@skywalker.gr. Closing date for 
applications 06 April 2014.

Η εταιρεία Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 
Α.Ε. βιομηχανική μονάδα εξόρυξης – επεξεργασίας 
– εμπορίας μαρμάρου με έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρε-
ται να προσλάβει άμεσα άτομο, για το τμήμα:

Λογιστηρίου / Οικονομικής  
Διεύθυνσης της Εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο 
λογιστήριο 
•Κατά προτίμηση εμπειρία σε καταχώρηση και  
παρακολούθηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Βασικές γνώσεις ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, εγγραφών γενικής 
λογιστικής 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικίας έως και 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Εργατικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, τήρηση κανόνων 
•Ιδιαίτερη διάθεση για εργασία, προσφορά,  
απόκτηση γνώσεων-εμπειριών και εξέλιξη  
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε όλο το φάσμα  
των λογιστικών/οικονομικών υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη  
διεύθυνση: Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΕ, Τέρμα Ευξείνου Πόντου, Τ.Κ 66100 Δράμα.  
Τηλ. επικοινωνίας: 25210 60112, fax: 25210 
60110. E-mail: mkoutsikidou@lazaridismarmor.gr. 
Υπόψιν: Κας Κουτσικίδου Μαρίας.

HR Administrator

•Τοποθεσία: Αθήνα Βόρεια Προάστια 
•Κλάδος: Retail Trade 
•Κωδικός Αγγελίας: GRC/7191
Job Description: An exciting and challenging 
opportunity has arisen in a multinational organization 
for an HR Administrator to join on a permanent basis, 
where you will act as the first point of contact for all 
employee issues & inquiries.
The holder is responsible for the HR & payroll day-to-
day activities including labor and employee relations, 
payroll issues and benefits. Ensures all payroll 
adjustments, bonuses, etc. are accurately processed 
in a timely manner and according to contract terms. 
Handles fringe benefits issues. Ensures compliance 
with local labor laws.

Candidate Profile: 
•A minimum of 3 years experience in an HR 
Administrator role. 
•Knowledge of labor laws and regulations. 
•Proficient in MS Word, Excel and Outlook.
Candidate Skills: The individual must possess and be 
able to demonstrate various industry knowledge, skills 
and abilities, including:
•Multitasking in a fast-paced environment 
•Prioritizing workload and manage multiple projects. 
•Demonstrating attention to detail. 
•Meeting established deadlines.
Visit now www.manpowergroup.gr register for your 
MY MANPOWERGROUP account, view all the jobs 
currently available, and apply for all that interest you. 

Ο πελάτης μας, πολυεθνική εταιρεία, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Λογιστή (ACC03) 
με 6μηνη Σύμβαση

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

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

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Απο-
στείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύ-
θυνση: 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.

H Baker Τilly Hellas μέλος της Baker Τilly 
International, ενός από τους μεγαλύτερους ελεγκτι-
κολογιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως αναζητά:

Λογιστή/τρια
Mε τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση τη λογιστική 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-ετή σε βιβλία  
Γ’ κατηγορίας 
•Γνώσεις Κ.Φ.Α.Σ., Φορολογίας και εργατικού  
δικαίου 
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Γνώση  
του προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@bakertillyhellas.gr

Λογιστής Α’ Tάξης
Ελληνική εμπορική εταιρία ζήτα να προσλάβει 
Υπεύθυνο Λογιστή.

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο Α.Ε.Ι 
•εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως υπεύθυνος  
λογιστηρίου σε εμπορική εταιρία 
•εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
•άριστη γνώση φορολογικών, λογιστικών θεμάτων 
και νομοθεσίας καθώς επίσης και μισθοδοσίας 
•δικαίωμα υπογραφής βιβλίων α΄ τάξης 
•πολύ καλή γνώση Ms-Office 
•εμπειρία σε προγράμματα Softone αποτελεί  
πρόσθετο προσόν 
•καλή γνώση αγγλικών 
•επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•οργανωτικός,  
•δυναμικός, 
•επικοινωνιακός,  
•εργατικός και με ικανότητες συντονισμού  
και επίλυσης προβλημάτων.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές αναλόγως προσό-
ντων και προοπτικές ανάπτυξης σε σύγχρονο περι-
βάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο 
e-mail: k.sfixtis@molinari.gr

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 εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού AΝΑΔΕΙΞΗ σε 
συνεργασία με κορυφαίους ομίλους εταιρειών, μεγά-
λες και μεσαίες επιχειρήσεις και με πιστοποιημένους 
φορείς (ΚΕΚ), έχει διασφαλίσει μεγάλο αριθμό θέ-
σεων 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 (V006) Αθήνα

Περιγραφή: Μεγάλες εμπορικές εταιρείες, όμιλος 
ιατρικών υπηρεσιών, μεγάλη οινοποιητική, ανα-
ζητούν στελέχη οικονομικών και λογιστηρίου στην 
Αθήνα, που θα απασχοληθούν μέσω επιδοτούμε-
νων προγραμμάτων.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι  
θα απασχοληθούν 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: Σε όλη την Αθήνα, Βόρεια-Νότια-Δυτικά-
Ανατολικά Προάστια, Μαρκόπουλο, Γέρακας, Περισ-
σός, Βάρη, Ασπρόπυργος, Πέραμα, Οινόφυτα.

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 FMCG company, for a dynamic professional 
to cover the following position:

Assistant Accountant 
(ref. code: S-722/40101)

Job description 
•Execution of transactions, accounting entries and 
reconciliations in order to maintain high accounting 
standards as per Greek legislation 
•Assistance in the preparation of financial statements 
and other necessary documentation for internal and 
external audits 
•Preparation of accounts payable, invoices and 
purchase orders 
•Participation in the yearly closing of books according 
to the Greek GAAP

Candidate profile 
•ΑΕΙ / ΤΕΙ graduate in accounting or finance 
•Three (3) to five (5) 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 Office 
suite) 

•Working experience in ORACLE SYSTEM  
is required 
•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. 

Ζητούνται άτομα για την στελέχωση  
του Εμπορικού Τμήματος από εταιρία τροφίμων 
με έδρα το Λάκκωμα.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος σχολής οικονομικών ή λογιστικής  
εσωτερικού η εξωτερικού 
• Ηλικία 25 - 38 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε δυναμικό 
περιβάλλον οργανωμένης επιχείρηση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - θα εκτιμηθεί η γνώση 
Γερμανικών 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (ERP, MS Office, Internet), 
(θα γίνουν σεμινάρια με για τη χρήση του “ERP” 
που χρησιμοποιεί η εταιρία) 
•Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
όπου απαιτείται 
•Δυνατότητα θετικής επικοινωνίας με πελάτες  
 
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση παραγγελιών 
•Έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής,  
πιστωτικών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων  
(ετοιμασία προσφορών, εκτύπωση αναλύσεων, 
εκτύπωση υπολοίπων), 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία, 
•Διαχείριση δρομολογίων, 
•Παρακολούθηση αποθήκης και αναφορά  
ελλείψεων 
•Εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, υπηρεσίες) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hrm@stohos-foods.gr

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

Bοηθό Λογιστή
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη 
την χρονική περίοδο που προαναφέρεται.

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

H Randstad Hellas αναζητά Βοηθό Λογιστή για 
λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της.

Αρμοδιότητες 
•Παροχή υποστήριξης σε όλο το κύκλωμα  
των λογιστηρίου 
•Προετοιμασία reporting για πελάτες 
•Προετοιμασία δηλώσεων  
(ΦΠΑ, παρακρατούμενοι κτλ) 
•Συμφωνίες τραπεζών 
•Καταχωρήσεις 
•Προετοιμασία για κλείσιμο έτους 
 
Προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 με 4 έτη και άδεια Β’ 
Τάξη (όχι απαραίτητη να έχει δικαίωμα υπογραφής) 
•Προϋπηρεσία σε πολυεθνική εταιρεία  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στην λογιστική  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
(Word, Excel, Outlook) και προγραμμάτων ERP 
(ΚΕΦΑΛAΙΟ προτιμητέο) 

•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείρισης 
χρόνου και ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών  
και αποτελεσματικής εργασίας 
•Επικέντρωση στην παραγωγή εργασιών υψηλής 
ποιότητας  
•Οργάνωση, αξιοπιστία, επαγγελματική  
συμπεριφορά
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρί-
ες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική 
αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής 
μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας 
παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών μας. 
Aποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3664, 
website: www.randstad.gr. Ακολουθήστε μας στο: 
LinkedIn, Facebook, Twitter.

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών με έδρα την 
ΒΙΠΕ Πατρών επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λογιστηρίου
Σύντομη περιγραφή θέσης 
•Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης  
λειτουργίας του Λογιστηρίου 
•Παρακολούθηση, έλεγχος και επίβλεψη  
χρηματοοικονομικών θεμάτων εταιρείας 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχιούχος λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία πέντε (5) έτη σε  
αντίστοιχη θέση και βιβλία Γ’ Κατηγορίας 
•Επιθυμητή η γνώση του λογιστικού προγράμματος 
Κεφάλαιο (ALTEC) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στην 
διεύθυνση: liaromatisj@liaromatis.gr αναγράφο-
ντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης ΑCMSK.

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

Assistant Accountant
Προσόντα: 
•4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουριστικής 
επιχείρησης 
•οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας 
•άριστη γνώση Αγγλικών 
•Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής (ΤΕΙ - ΑΕΙ) 
•γνώση των προγραμμάτων: Κεφάλαιο, Singular 
•γνώση Η/Υ (Microsoft Word - Excel) Windows 
•μεθοδικότητα και συνέπεια με έμφαση  
στην λεπτομέρεια 
•γνώση λογιστικών, έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ 
•άριστη ικανότητα οργάνωσης και λειτουργίας  
του λογιστηρίου 
•ομαδικό πνεύμα 
•επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη  
με καθορισμό προτεραιοτήτων 
•απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης  
και μεταφορικού μέσου 
•δυνατότητα για εργασία full time 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ιδιαίτερα  
προσεγμένο περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Υπόψιν 
human resources department of exclusive ho-
tels. Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν 
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από 
το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδι-
ωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
(ACC 1802) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη εξαγωγική βιομηχανία, αναζη-
τά κατάλληλο στέλεχος για την θέση του Προισταμέ-
νου Λογιστηρίου.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την διαχείριση του συνόλου των λογιστι-
κών και χρηματοοικονομικών εργασιών και υποχρε-
ώσεων της εταιρείας και τον εύρυθμο συντονισμό 
και καθοδήγηση του προσωπικού.
Απαραίτητα προσόντα: 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών 
ετών, σε θέση προϊστάμενου λογιστηρίου  
(προτίμηση στον βιομηχανικό χώρο) 
•άριστη λογιστική κατάρτιση και τουλάχιστον  
εξαετής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα:  
ΔΛΠ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, 
Ν.2190 
•άριστη γνώση συστημάτων ERP 
•άριστη γνώση Αγγλικών 
•πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

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

Νέο Λογιστή/τρια
Για την στελέχωση Εσωτερικού Λογιστηρίου. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Νέος-α έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι στον τομέα της λογιστικής  
κατεύθυνσης 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office  
(ιδίως MS-Excel) 
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
(με προτίμηση της Data Communication) 
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας, ΦΠΑ, Βιβλίων 
Β’ Κατηγορίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Α’ ή Β’ κατηγορίας θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη η γνώση λογιστικού προγράμματος 
Datamax – μισθοδοσίας 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές συνεργασίας
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστο-
λή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχειακή μονά-
δα 5* στην Χερσόνησο Κρήτης ζητά:

1 Φοιτητή/τρια Λογιστικής 
για Πρακτική Εξάσκηση 

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

General Overview of the property: “The renowned 
Nikki Beach Brand is set to open its newest resort in 
Porto Heli in the summer of 2014. This totally converted 
1970’s beach front building brings with it a lively yet 
refined elegance in design, service and overall feel 
to the resort town of Porto Heli. Nikki Beach Resort 
& Spa Porto Heli is renovated using Mediterranean 
elements fused with high-end design. Making this a 
unique contemporary lifestyle boutique resort where 
Athenians and those ‘in the know’ aspire to be.
The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts is to 
create a new standard in luxury hotels, characterised 
by indisputably unique beachfront and urban locations, 
bespoke service and a distinctive entertainment for 
the most discerning travellers around World. We aim 
to grow our portfolio in the coming years and we are 
keen to hear from individuals who feel they have 
the Nikki fit. We pride ourselves in providing owners 
and guests with an unrivalled and distinct lifestyle 
experience reflecting timeless and sustainable luxury 
design subtly adapted to indigenous key architectural 
details of the region”

Chief Accountant
Manage accounting department of the Hotel and being 
responsible for the overall supervision, guidance and 
direction of the Accounting Department, including 
financial reporting and transactional accounting of the 
company’s partnerships.
Core Competencies: 
•Responsible for the efficient running of the 
department in line with property’s strategies  
and brand standards, whilst meeting employee,  
guest and owner expectations. 
•Supervise and oversee the accounts payable, 
receivable, ledger, credit and all related areas. 
•Analyze financial information and prepare financial 
reports for multiple affiliates. Accomplishes tasks with 
particular emphasis on Hotel’s services 
•Responsible for knowing critical functions within the 
department and capable of mentoring and assisting 
employees within the department. 
•Utilize teamwork to develop departmental synergy. 
•Display effective planning, organizational and 
motivational skills. 
•Reviews, investigates, and corrects errors and 
inconsistencies in financial entries, documents, and 
reports. 
•Assures compliance with federal, state, local and 
corporate policies, regulations and laws. 
•Reviews accounts payables and weekly check runs. 
•Good problem solving, administrative and 
interpersonal skills are a must. 
•Experience in the same or similar capacity with  
a luxury hotel group for a minimum of 2 to 3 years 
as chief accountant or senior accountant in hotel 
operations is a must 
•Prior pre-opening experience is a plus
Send your resume with a recent photo to this e-mail: 
talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com. “Nikki 
Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even if not 
listed in this ad. Only English CVs shall be reviewed”.

Βοηθοί  
Νόμιμων Ελεγκτών

Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, μέλος 
του Διεθνούς Οργανισμού Ορκωτών Ελεγκτών 
CPAAI, στελεχώνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Συμ-

βούλους Επιχειρήσεων και Φοροτεχνικούς, με αντι-
κείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου Ελεγκτικών, 
Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  
Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής 
της, επιθυμεί να προσλάβει βοηθούς Νόμιμων Ελε-
γκτών για τη στελέχωση του ελεγκτικού και φορολο-
γικού τμήματος.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι πανεπιστημίου οικονομικής  
κατεύθυνσης ή ΤΕΙ λογιστικής 
•Ολοκλήρωση μαθημάτων ΙΕΣΟΕΛ ή ACCA  
επιθυμητό 
•Προϋπηρεσία από 1 έως 3 έτη σε ελεγκτική  
ή λογιστική εταιρεία 
•Άριστη γνώση του Ελληνικού γενικού λογιστικού 
σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων 
•Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Άριστη γνώση του MS Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Εργασία σε Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες 
πίεσης  
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και  
συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας  
και της πληροφορίας
Οι απόφοιτοι του τμήματος χρηματοοικονομικής και 
λογιστικής του πανεπιστημίου Αθηνών και Μακεδο-
νίας, με λογιστική κατεύθυνση καθώς και του ΤΕΙ 
Πειραιά του τμήματος λογιστικής να αναφέρουν ως 
κωδικό θέσης (θέμα e-mail) τον αριθμό 29.
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά  
αναπτυσσόμενης εταιρίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@atcaudit.gr

H Baker Τilly Hellas μέλος της Baker Τilly 
International, ενός από τους μεγαλύτερους ελε-
γκτικολογιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως 
αναζητά:

Λογιστή/τρια
Mε τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση τη λογιστική 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-ετή σε βιβλία Γ’  
κατηγορίας 
•Γνώσεις Κ.Φ.Α.Σ., φορολογίας και εργατικού  
δικαίου 
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Γνώση  
του προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@bakertillyhellas.gr

Λογιστής Α’ Tάξης
Ελληνική εμπορική εταιρία ζήτα να προσλάβει 
υπεύθυνο λογιστή. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο Α.Ε.Ι 
•εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως υπεύθυνος  
λογιστηρίου σε εμπορική εταιρία 
•εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
•άριστη γνώση φορολογικών, λογιστικών θεμάτων 
και νομοθεσίας καθώς επίσης και μισθοδοσίας 
•δικαίωμα υπογραφής βιβλίων α΄ τάξης 
•πολύ καλή γνώση Ms-Office 
•εμπειρία σε προγράμματα Softone αποτελεί  
πρόσθετο προσόν 
•καλή γνώση αγγλικών 
•επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•οργανωτικός,  
•δυναμικός,  
•επικοινωνιακός,  
•εργατικός και με ικανότητες συντονισμού  
και επίλυσης προβλημάτων.
Η εταιρία προσφέρει αποδοχές αναλόγως προσό-
ντων και προοπτικές ανάπτυξης σε σύγχρονο περι-
βάλλον εργασίας.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό  
στο e-mail: k.sfixtis@molinari.gr

Από εισαγωγική εταιρία (HIMOVAL-ZUMEX) ζητείται:
Υπεύθυνη 

 Εισαγωγών / Εξαγωγών
•Με άριστες γνώσεις Αγγλικών, αρχές  
μηχανογραφημένης λογιστικής και χρήση Η/Υ. 
•Κάτοικος Ν. Προαστίων 
•Ηλικία 35-45 ετών 
•Πλήρης απασχόληση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zumexhim@gmail.com

Ονομασία θέσης: 
•Υπάλληλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  

και Λογιστηρίου με έδρα τη Θεσ/νίκη 
 
Περιγραφή θέσης: 
Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητες  
της θέσης είναι οι εξής: 
•Η χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων,  
με σκοπό τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο 
των συστημάτων και διαδικασιών των εταιριών  
του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
•Η πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών  
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται. 
•Η διενέργεια ειδικών ελεγκτικών εργασιών. 
•Η σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματα των ελέγχων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση στα οικονομικά,  
χρηματοοικονομικά 
•Άριστη γνώση & εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας, 
Ε.Γ.Λ.Σ., σε φορολογία εισοδήματος νομικών  
προσώπων και Φ.Π.Α. 
•Άριστη γνώση Ms Office και λογισμικού KEF 4 
•Προϋπηρεσία 3 ετών ως υπάλληλος λογιστηρίου 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ομίλου εταιρειών με επιθυμητή  
τη συμμετοχή στη διεκπεραίωση εσωτερικών  
οικονομικών ελέγχων ενδοομιλικών συναλλαγών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ικανότητα 
έκφρασης σε γραπτό-προφορικό λόγο) 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και ομαδικό πνεύμα 
•Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές 
ικανότητες 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Μόνιμη απασχόληση 
 
Υποβολή βιογραφικών: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@meligroup.gr

IT & Accountant Assistant
Εισαγωγική εμπορική εταιρεία ενδυμάτων ζητά 
υπάλληλο με γνώσεις πληροφορικής & λογιστικής.
Περιγραφή θέσης 
•διαχείριση, συντήρηση & ενημέρωση βάσης 
δεδομένων ERP & eshop (MS SQL Server) 
•σχεδιασμός & υλοποίηση στατιστικών στοιχείων 
(MS SQL Server & ERP) 
•καταχώρηση & παρακολούθηση παραγγελιών  
σε ERP 
•παραλαβή, δρομολόγηση & τιμολόγηση 
εμπορευμάτων σε ERP 
•καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών σε ERP 
(πωλήσεις, αγορές, δαπάνες, μισθοδοσία, ΙΚΑ, 
ΦΠΑ, κινήσεις τραπεζών, ταμείων) 
•εξυπηρέτηση πελατών (υποδοχή πελατών, λήψη 
τηλ. κλήσεων & δρομολόγηση τους, συμφωνία και 
τήρηση υπολοίπων με πελάτες) 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Άριστη γνώση MS SQL Server, MS Office suite, 
ERP 
•Πολύ καλή γνώση γεν. λογιστικής 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας (Proficiency επιθυμητό) 
•Επικοινωνιακός, υπεύθυνος, συνεργάσιμος 
•Έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
 
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτό (κωδ. θέσης: ITA): 
hr_mgtrade@yahoo.gr

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 
2Ο χιλ Επαρχιακής Οδού Ψαχνών - Πολιτικών 
επιθυμεί συνεργασία με άτομο για την θέση του:

Accountant
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύ-
θυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 χρόνων σε οργα-
νωμένο λογιστήριο, κατά προτίμηση βιομηχανικής 
εταιρείας  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Ex-
cel, Microsoft Outlook) 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία  
 
Προαιρετικές απαιτήσεις που θα θεωρηθούν ως 
πλεονέκτημα: 
•Γνώση διεθνών λογιστικών πρότυπων (IFRS) 
•Γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Εμπειρία στην ενοποίηση ισολογισμών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Η θέση θα αναφέρεται στον: Διευθυντή Λογιστηρί-
ων Ελλάδος & Βουλγαρίας .
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: cv2@skywalker.gr. Παράκληση μόνο συμ-
βατά βιογραφικά.
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συνέχεια στη σελ. 12

•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS και των διαφορών 
μεταξύ browsers. 
•Άριστη γνώση εργαλείων μοντελοποίησης  
όπως UML και μεθοδολογιών ανάπτυξης  
εφαρμογών όπως SCRUM, MSF, RUP, DSDM, 
AGILE DEVELOPMENT 
•Άριστη γνώση διαλειτουργικότητας με άλλες  
εφαρμογές και συστήματα 
•Ικανότητα έρευνας και υιοθέτησης νέων  
τεχνολογιών  
•Ικανότητα για αποτελεσματική εργασία τόσο  
ανεξάρτητα όσο και σαν μέρος ομάδας. 
•Ικανότητα σύνταξης τεχνικών κειμένων, ανάλυσης 
προδιαγραφών τόσο στα Ελληνικά όσο και  
στα Αγγλικά και παραγωγή use case models. 
•Portfolio προηγούμενων έργων. Οι υποψήφιοι  
πρέπει να παρουσιάσουν ένα project  
τουλάχιστον (που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι)  
με την χρήση της τεχνολογίας .NET.  
 
Η εταιρία παρέχει: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
projects, προοπτικές εξέλιξης, ιδιαίτερα φιλικό  
περιβάλλον εργασίας. 

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Στείλτε το βιογρα-
φικό σας μαζί με portfolio των projects σας στο 
e-mail: jobs@allweb.gr

Software Consultant ERP/CRM/Payroll 
Athens, N.Psychiko, Greece

The successful candidate will join value right management 
consulting S.A. group of companies. He/she will have 
the opportunity to participate in the company’s dynamic 
growth, as a software consultant reporting to the services 
& support manager, with the following responsibilities:

•Analysis & design of ERP/CRM applications 
•Installation, implementation & consulting services  
to ERP/CRM projects 
•Provision of solutions and problem solving  
in respect to software 
 
Qualifications: 
•University degree in computer science, software 
engineering or accounting and economic. 
•Soft1 ERP certified consultant is considered  
a competitive advantage. 
•Experience in reporting tools and automations 
(QlikView) 
•Good knowledge and experience in SQL databases 
•Degree in English language 
•Ability to communicate within a team of various roles all 
of which work under the same strict  
and highly pressuring time deadlines. 
•Excellent verbal and written communication skills 
•Demonstration of more than 2 years working 
experience in Soft1 ERP software applications  
is considered a competitive advantage. 
•Military obligations fulfilled

We Offer: Friendly employment environment, 
development opportunities, attractive salary package.

Please submit your CV in English or Hellenic and 
send it by e-mail: info@valueright.gr

Η εταιρία CUBIT TECH A.E. είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού για 
το λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης πωλήσεων 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων WMS - ERP

Επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού DELPHI 
(Κωδ. Θέσης DEV/04.14)

Οι κύριες αρμοδιότητες του μηχανικού ανάπτυξης 
λογισμικού θα είναι η ανάπτυξη / συντήρηση εφαρμο-
γών σε περιβάλλον των Windows.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία ανάπτυξης  
εφαρμογών σε Windows  που χρησιμοποιούν 
Delphi. (Form & Gui Designer) 
•Η εμπειρία στη διαχείριση των RDBMS βάσεων 
δεδομένων και ιδιαίτερα σε MySQL. 
•Ικανότητα να εργάζεται ως μέρος μιας ομάδας  
ανάπτυξης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άρρενες υποψηφίους μόνο) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Εμπειρία  στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Android  
& Mac OS 
•Γνώση Linux 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εξαιρετικές προοπτικές για την εξέλιξη 
•Διαρκή εκπαίδευση 
 
Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή Αμαρουσίου 
Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: 
info@cubit.gr αναφέροντας υποχρεωτικά τον κω-

δικό της θέσης. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Job openings at 7indigo for:
Software Developers and  

Mobile Application Developers
Software Application Developer (Openings  
for Junior and Senior Level) 
•Experience on web service integration  
(SOAP, REST, JSON, XML) 
•Expert use of HTML5, CSS2/3 and 
Javascript,jQuery Framework 
•Good skills in OOP PHP, Mysql 
•Experience building responsive web applications 
•Experience using social media APIs 
•Using GIT version control Excellent debugging  
and optimization skills 
•Drupal experience 
 
IOS Developer (Multiple openings for Junior and 
Senior Level) 
•iOS - Strong OO programming skills in Objective-C 
•Familiar with iOS SDK (UIKit, Cocoa Touch, Core 
Data, Core Location, etc.) 
•Familiar with xcode or similar IDE 
 
Android Developer (Multiple openings for Junior 
and Senior Level) 
•Android – Strong OO design and programming 
skills in Java (J2EE/ J2ME) 
•Familiar with the Android SDK 
•Knowledge of SQLite, MySQL or similar database 
management system 
•Familiar with Eclipse or Netbeans or similar IDE 
 
Optional: 
•0-2 years development experience. 
•Proven commercial software development 
experience – Web and mobile 
•Published examples of mobile applications on the 
App store or the Android market
Send your cv’s to the following e-mail: info@7indigo.com

Προγραμματιστής
Με γνώσεις PHP για στελέχωση του τμήματος ανά-

πτυξης web εφαρμογών.
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών 
(OOPHP, Apache, MySQL, HTML, CSS). 
•Πολύ καλή γνώση στην χρήση RDBMS  
(MS SQL Server, MySQL) 
•Δυνατότητα ανάπτυξης Web Services σε ένα από 
τα C#, Java, Ruby, Python,PHP 
•Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτος σε ανάλογη θέση 
σε εταιρεία πληροφορικής 
 
Θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία με κάποιο version control system 
•Εμπειρία με CakePHP framework

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό στη διεύθυνση: php@sga.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.

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 the 
following e-mail: cv@24media.gr quoting Ref.: 
SWD-0414S.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) 
είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης επιχει-
ρηματικής ιδέας.

Για λογαριασμό εταιρείας Διοργάνωσης Εκδηλώσεων 
στην Αθήνα, ζητά:

Graphic Designer 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Έως 35 ετών 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών σε επίπεδο 
Proficiency 
•Excellent knowledge Photoshop, Illustrator,  
InDesign, Office 
•Δείγμα εργασιών (portfolio) 
•Προαιρετική γνώση Flash, Corel, Max Premier  
θα ληφθεί θετικά υπόψη 
•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
θα ενισχύσει την υποψηφιότητα

Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργι-
κό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθή-
κες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό  
σημείωμα και δείγμα εργασιών στο e-mail:  
info@careerinprogress.gr

Η Νο1 εταιρεία εισαγωγής & εμπορίας τροφών 
και αξεσουάρ για κατοικίδια αναζητά:

Web Designer
για πλήρη απασχόληση με κυρίες αρμοδιότητες:  
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη της ιστοσελίδας petcity.gr 
•Διάταξη και οργάνωση ιστοσελίδας 
•Ανάπτυξη γραφικών στοιχείων 
 
Απαραίτητη κρίνεται η αποστολή δείγματος 
portfolio μαζί με το βιογραφικό. 
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS, Flash 
•Πολύ καλή γνώση σε Dreamweaver,  
Adobe Photoshop/Illustrator, InDesign. 
•Εμπειρία σε CMS (Joomla) 
•Html / html5 
•Photoshop 
•CSS3 
•SEO 
•Google Adwords  
 
Απαιτούμενη προϋπηρεσία: Τουλάχιστον 2 έτη 
 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος αντι-
πρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova στα πλαίσια 
της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της αναζητά:

Επιθυμεί να προσλάβει:

Νέους για Τηλεφωνική Τεχνική  
Υποστήριξη Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας  

και Internet 6ωρης ή 8ωρης απασχόλησης,  
για Εργασία με Σύστημα Κυλιόμενων Βαρδιών

Προσόντα: 
•Εμπειρία στην πρόσβαση στο Internet μέσω dial-up 
& DSL 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 
2000/ΧΡ/Vista 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επιθυμητή η γνώση MacOS 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου  
με κατεύθυνση στην πληροφορική 
•Προϋπηρεσία μέχρι 3 έτη 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
1. E-mail: hr@link2u.gr 
2.Fax: 211 1062801 
3.Τηλ. επικοινωνίας: 21110 62800 
4. https://www.facebook.com/pages/
LINK2U/243117042413932 
5. https://twitter.com/link2ugr 
6. http://www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkIn
fo=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. 
δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστο-

ποιημένο με ISO 9001:2008 Call Center της ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο του 1999, με σκοπό την παροχή υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών 
απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα με-
γαλύτερα Call Centres στην ελληνική αγορά.

H Mediatel αναζητά Εκπροσώπους Πωλήσεων 
για προώθηση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας & 
ψυχαγωγίας. Παρέχεται η δυνατότητα ευέλικτου ωρα-
ρίου 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 επι-
δόματα 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων σε μηνιαία βάση 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ περπάτημα από το 
μετρό Πανόρμου)
Αποστολή βιογραφικών: υπόψη τμήματος προσω-
πικού. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικές. 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).

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων και εξυπηρέτη-
σης πελατών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπροσώπους Πωλήσεων 
 σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(Κωδικός: FSRA0314)
Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στο 
τμήμα πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμ-
βάνουν την προώθηση και πώληση των υπηρεσιών 
μεγάλων πελατών της 360 Connect σε μικρού και με-
σαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office).

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τμήμα  
εταιρικών πωλήσεων.

Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον 
του παρεχόμενου μισθού. 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και κινητού τηλεφώνου. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

Η Sale In, από τις δυναμικότερες εταιρείες προώθη-
σης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά:

8 Call Center Agents
Προσόντα: 
•Μεγάλη ευχέρεια λόγου 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου 
•Ευγένεια 
 
Προσφέρονται: 
•5ωρη, 6ωρη, 8ωρη πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση 
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 
•Σταθερής μηνιαίος μισθός υψηλότερος του βασι-
κού - συνέπεια στη καταβολή του 
•Bonus επίτευξης στόχων (ημερησίων - εβδομαδιαίων 
για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Εύκολη πρόσβαση - δίπλα σε ΗΣΑΠ, Τρόλεϊ, Λε-
ωφορεία. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@salein.gr. 
Τηλέφωνο: 210 4837518.

Φοιτητές / Φοιτήτριες  
για Telesales Forthnet / Nova

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά για το τμήμα call center, 
φοιτητές/τριες για Telesales Forthnet.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η Λυκείου 

Σάββατο 15 Απριλίου, Κυριακή 16 Απριλίου

Ωριαία workshop: 
• Βιογραφικό σημείωμα
• Επιτυχημένη συνέντευξη
• Τα social media στην αναζήτηση εργασίας
• Κάνω για επιχειρηματίας; 

Περίπτερο 6 της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του 1ου φεστιβάλ για χόμπι, HOBBYTHESS.
Για δηλώσεις συμμετοχής, μπείτε στο www.skywalker-education.blogspot.gr

Το 
    στη Θεσσαλονίκη



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

•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία-ευελιξία-συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν 
 
Παροχές: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη

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

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Εταιρία: Η TALANTON business consulting & marketing 
services, εταιρεία ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών 
δικτύων πωλήσεων & merchandising τόσο στην Ελλά-
δα όσο και στα Βαλκάνια και την Κύπρο, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αναζητά να 
προσλάβει για τις ανάγκες ανάπτυξης πωλήσεων και 
merchandising πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο των 
τροφίμων και ποτών / αναψυκτικών, άτομα πλήρους 
απασχόλησης για την περιοχή του νομού Λακωνίας.

Merchandiser - Πωλητής
Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των προϊ-
όντων και την παροχή υπηρεσιών merchandising των 
κωδικών (προϊόντων) στα σημεία πώλησης, καθώς 
και για την παραγγελία αυτών. Καταγραφή ποσοτι-
κών και ποιοτικών στοιχείων και δημόσιες σχέσεις με 
τους υπεύθυνους των σημείων πώλησης.

Περιοχή Έδρας: Λακωνία 
 
Περιοχή Κάλυψης: Όμορη περιοχή
Καθήκοντα: Merchandising, παραγγελιοληψία, συλ-
λογή στοιχείων, παρουσιάσεις στοιχείων, υλοποίηση 
πλανογραμμάτων στις μεγάλες αίθουσες, εκπλήρω-
ση στόχων, κλπ.
Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου ή ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία σε καταναλωτικό προϊόν στο δίκτυο 
supermarket 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανό-
τητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασί-
ας, ευελιξία και ευγένεια 
•Δίπλωμα οδήγησης (Κατηγορίας Β ή Α) 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και  
ασφαλιστικές καλύψεις 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής εκπαίδευση στον κλάδο υπηρεσιών  
•Δυνατότητες σύντομης εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, μέσω email: merch@talanton.gr ή 
fax: 210 9484230 (site: www.talanton.gr). Επιπλέον 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 9407745-7 για 
περισσότερες πληροφορίες με την κα Π. Δεληγιάννη.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια 

Για το κατάστημα λιανικής στον Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης για την καλοκαιρινή σεζόν. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Απαραίτητη η καλή εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saltwatergianna@gmail.com

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

Πωλητές- Πωλήτριες Λευκών Συσκευών 
 (HR 21498) 

Σε πολυκαταστήματα ηλεκτρικών συσκευών 
Περιοχές: Ρέντη, Μαρούσι, Ελληνικό

Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης ο οποίος θα επιλεγεί θα 
είναι υπεύθυνος για την προώθηση των προϊόντων της 
εταιρίας καθώς και για την ενημέρωση των πελατών 
σχετικά μα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συσκευών.

Προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου/ ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε πωλήσεις-  
ιδανικά σε πωλήσεις λευκών συσκευών 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανό-
τητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας 
 
Πρόγραμμα: 4ήμερο & 4ωρό 
 
Ήμερες Εργασίας: Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 
-Σάββατο 
 
Παρέχονται 
•Βασικός μισθός 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σταθερή εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230.

Η Ayurveda Hellas A.E., που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της φυσικής υγείας και ομορφιάς ζητεί:

Υπεύθυνο Καταστήματος /  
Βιολογικού Mini Market

Στη Θεσσαλονίκη, μη καπνιστή, εμπειρία σε ανάλογη 
θέση ή προϋπηρεσία στα βιολογικά προϊόντα, εξοικεί-
ωση με την εναλλακτική ιατρική θα εκτιμηθεί. 
•Ηλικίας 25 με 45, επικοινωνιακούς, ηθικούς, εργατι-
κούς, δίπλωμα αυτοκινήτου και δικύκλου και άριστη 
χρήση H/Y. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@ayurveda-hellas.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές / Πωλήτριες

Για πλήρη απασχόληση, για το κατάστημα στα 
Βριλήσσια. 
 
Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, ή e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2004007.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές / Πωλήτριες

Για πλήρη απασχόληση, για το κατάστημα  
στην Ν. Ιωνία.  
 
Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, τηλ. 210 6217691, fax: 
210 8140802, ή e-mail: cv@dexim.gr Κωδικός αγ-
γελίας: 2004006.

Για το κατάστημα μας στην Ερέτρια ζητάμε: 

Υπάλληλο Τμήματος Κρεοπωλείου
Απαιτούμενα προσόντα: 

•Απολυτήριο λυκείου 
•Βεβαίωση κρεοπώλη 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές 
εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική 
εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης: RS56601. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πωλήτρια 
Για Πλήρη Απασχόληση

Με τουλάχιστον 2 έτη ανάλογης προϋπηρεσίας ζητεί-
ται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παιδικών εν-
δυμάτων Orchestra για το κατάστημά της στο εμπο-
ρικό κέντρο Avenue.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
E-Commerce Manager  

(ref. EC01)
Η εταιρία Ermia, επιθυμεί να προσλάβει για τα γρα-
φεία της στη Θεσσαλονίκη E-Commerce Manager 
(EC01) για τη διαχείριση των ξενοδοχείων της.

Ο/Η υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
της ηλεκτρονικής εικόνας και των ηλεκτρονικών πω-
λήσεων των ξενοδοχείων της εταιρίας.

O/H κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στον τουριστικό 
κλάδο 
•Σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων  
ή σε προγραμματισμό 
•Εμπειρία σε διαχείριση PPC καμπάνιας  
(Google AdWords και Facebook) 
•Εμπειρία σε internet marketing 
•Εμπειρία στα social media 
•Γνώση Google Analytics ή κάποιου άλλου  
προγράμματος στατιστικών 
•Επιθυμητή γνώση content management system 
•Θα εκτιμηθεί γνώση HTML  
(χωρίς να είναι απαραίτητη) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Ομαδικό πνεύμα και αποτελεσματικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus παραγωγικότητας 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: cv@shelby.gr

Franchise Success. 
 
Κλαδικό περιοδικό και portal επεκτείνουν τις δραστη-
ριότητες τους και ζητούν για τη στελέχωση τους:

Παραγωγό Διαφήμισης - Πωλητή  
Διαφημιστικού Χώρου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τριετής τουλάχιστον και αποδεδειγμένα επιτυχής 
εμπειρία σε πωλήσεις διαφημιστικού χώρου 
•Άνεση στην γραπτή επικοινωνία, πολύ καλή γνώση 
της αγοράς του internet και του webmarketing 
•Όρεξη για δουλειά, δημιουργικότητα, ευχάριστη 
και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας με σαφή  
προσανατολισμό στα αποτελέσματα 
•Σημαντική εμπειρία στη δυναμική πώληση  
«face to face» και σε τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή  
διαπραγματευτική ικανότητα 
•Υψηλό βαθμό αυτοπαρακίνησης 
•Ψυχολογία «winner» 
•Σπουδές στους τομείς διαφήμισης, επικοινωνίας  
και μάρκετινγκ θα ληφθούν υπόψη 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Παρέχονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Σταθερός μισθός και ανταγωνιστικό πακέτο bonus
Αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό με πλήρη ανα-
φορά στη μέχρι σήμερα εμπειρία σας και στα απο-
τελέσματά σας (κωδ. θέσης FS3): TFC Ανάπτυξη 
Επιχειρήσεων ΕΠΕ, Παπανικολή 100-102,15232 Χα-
λάνδρι, fax: 2106752864, e-mail: pgr@tfc.gr, websites: 
www.franchise-success.gr-www.franchiseporτal.gr. 
Κωδ. Θέσης: FS3.

Leader in the manufacturing and trading of Complete 
Lift Systems, is seeking tofill 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 this e-mail: hr@kleemann.
gr including the position reference code to 
the attention of Mrs Chrissa Kolotsiou, until 
11/04/2014. Website www.kleemannlifts.com

Marketing Executive  
(MAR 0307) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή οινοποιητική εταιρεία με σημα-
ντική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζη-
τά Marketing Executive, με σκοπό την προώθηση της 
εταιρικής εικόνας στο πελατολόγιο της.

Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την διαμόρφωση και υποστήριξη των στρα-
τηγικών ενεργειών marketing για την ελληνική και διε-
θνή αγορά, αξιοποιώντας και τα Social Media, καθώς 
και την συμμετοχή της εταιρείας σε Εκθέσεις και εκδη-
λώσεις του κλάδου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία στον χώρο  
του marketing 
•άριστη γνώση Αγγλικών 
•άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•πλήρης εξοικείωση με τα social media και  
προηγούμενη επαγγελματική αξιοποίηση τους 
•άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•ευελιξία, αναλυτική σκέψη, πρόβλεψη αναγκών 
πελατών και συνεργατών 
•επιθυμητή γνώση Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Sales Manager - Athens 
(Κωδ. Θέσης: SAL11)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει να 
καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητη εμπειρία δύο (2) έως τρία (3) χρόνια  
σε Β2Β πωλήσεις, σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Γνώση εμπορολογιστικών μηχανογραφικών  
εφαρμογών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες & συνεργάτες 
 
Εργασίες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου μέσω επισκέψεων  
σε πελάτες της περιοχής ευθύνης του 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Υλοποίηση πλάνου πωλήσεων 
•Παρουσίαση νέων προϊόντων-υπηρεσιών  
της εταιρείας σε δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες 
•Reporting 
•Καταγραφή απαιτήσεων πελατών 
•Αρχική εκπαίδευση πελατών 
•Πνεύμα συνεργασίας και όρεξη για εκμάθηση 
 
Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία 
και δυναμική προσωπικότητα.  
 
Η προσαρμογή στην δύσκολη αλλά συναρπαστική 
ροή εργασίας στην MainSys είναι πάντα ομαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
SAL11 στο subjectμέσω e-mail: jobs@mainsys.gr ή 
μέσω fax στο: 210 2325334. MainSys:Αϊδινίου 18, 
13 451 Καματερό, Αθήνα. Τηλ.: (210) 2325 330 - 3 
Fax: (210) 2325 334, website: www.mainsys.gr 
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Η εταιρία trakara.gr, η πρώτη ιστοσελίδα προώθησης 
και παρουσίασης επαγγελματιών στο χώρο επισκευής, 
συντήρησης και βελτίωσης του αυτοκινήτου αναζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
Για όλη την Ελλάδα

Περιγραφή εργασίας 
•Ανάπτυξη και συντήρηση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ενημέρωση αρχείων επισκέψεων και πελατολογίου 
•Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
•Ανεξάρτητη συνεργασία με παροχή υπηρεσιών 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βασικές γνώσεις Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ, (Word, Excel, Internet) 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμικός και ευχάριστος χαρακτήρας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνων  
στις πωλήσεις (ιδανικά στο χώρο του αυτοκινήτου, 
Β2Β ή door -to-door) 
 
Η εταιρία παρέχει 
•Υψηλές προμήθειες (κατά την ανάπτυξη αλλά και 
την συντήρηση πελατολογίου) 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@trakara.gr

•Είσαι νέος και επιθυμείς να κάνεις καριέρα  
στις πωλήσεις; 
•Σου αρέσει το οργανωμένο περιβάλλον  
και η μεθοδική εργασία; 
•Θέλεις να εργάζεσαι με στόχους και ικανοποιεί-
σαι με την επιτυχία σου στην πώληση;
Αν θέλεις να μάθεις κοντά μας πώς να πουλάς  
με σύστημα και οργάνωση τότε η θέση του: 

Υπεύθυνου Πωλήσεων 

Μπορεί να είναι αυτό που σου ταιριάζει. 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•απόφοιτος ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
•ικανότητα επικοινωνίας 
•καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας 
•δυνατότητα για επισκέψεις εκτός έδρας σε Ν. Ελλάδα 
•εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus 
βασισμένο σε αποτελέσματα) 
•εταιρικό αυτοκίνητο 
•laptop, κινητό τηλέφωνο 
•ομαδική ασφάλιση 
•συστηματική εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελ-
ματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης 
SALESa14 μέχρι τη Παρασκευή 11 Απριλίου στο 
e-mail: personnel.b@domus.gr, κλειδαριές & συ-
στήματα ασφαλείας, Θηβών 208 – 210, Αγ. Ι. Ρέ-
ντης, Τ.Κ. 182 33, website: www.domus.gr

Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων αναζητά: 
Υπεύθυνο  

Ανάπτυξης Πωλήσεων  

Για το υποκατάστημα έκθεσης εμπορίας αυτοκινήτων 
στην Αττική.

Γενικά: Η θέση αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση 
και έχει ως βασικό έργο την ανάπτυξη των πωλήσεων 
της εταιρίας στο συγκεκριμένο υποκατάστημα εμπορί-
ας αυτοκινήτων αξιοποιώντας το υφιστάμενο πελατο-
λόγιο και παράλληλα την προσέλκυση νέων πελατών.

Βασικά καθήκοντα: 
•Προσέγγιση υποψηφίων πελατών για την παροχή 
πρότασης-προσφοράς των ασφαλιστικών και  
χρηματοδοτικών προϊόντων. 
•Εισαγωγή στα κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα 
των απαιτούμενων πληροφοριών για την προσφορά, 
αίτηση και παροχή των απαραίτητων εγγράφων 
(αίτηση, συμβόλαιο) στον ενδιαφερόμενο πελάτη. 
•Τήρηση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. 
•Τηλεφωνικές προσεγγίσεις σε υποψήφιους πελάτες. 
•Συνεργασία με τον αρμόδιο επιθεωρητή πωλήσεων 
της εταιρείας. 
•Μέριμνα για την παρουσία κατάλληλου  
διαφημιστικού υλικού. 
•Τήρηση των οδηγιών σύμφωνα με τα πρότυπα  
της εταιρείας. 
•Συντονισμό των σχετικών εργασιών  
με τους πωλητές του καταστήματος.  
•Μέριμνα για τη διατήρηση του χαρτοφυλακίου  
με ενεργό συμμετοχή στις ανανεώσεις  
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
•Ανάπτυξη των εργασιών με δραστηριοποίηση  
σε συνδυασμένες πωλήσεις (cross selling). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εκπαίδευση: Πτυχίο κολεγίου ή ανώτερης  
ή ανώτατης σχολής με κατεύθυνση marketing,  
οικονομικά, business administration 
•Προϋπηρεσία: 2-4 έτη 
•Πιστοποιητικό ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τύπου Α. 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά 
•Άλλα: Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (office) και ιδιαίτερα με τα νέα ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά μέσα διανομής. Επιθυμητή η γνώση του 
συστήματος IBS. 
 
 Στοιχεία επικοινωνίας: sflsjobs@yahoo.gr

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζήτα:

Εξωτερικό Πωλητή 
Για το εταιρικό υποκατάστημα της στην Χαλκίδα. 
 
Προσόντα που απαιτούνται:  
•Εμπειρία σε εξωτερικές πώλησης 3-5 χρόνια 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
•Ενασχόληση με είδη καθαρισμού, επιθυμητή όχι 
απαραίτητη 
 
Παροχές:  
•Αρχική άλλα και συνεχής εκπαίδευση  
•Πλήρης απασχόληση 
•Μισθός και bonus επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
totalcleaninghr@gmail.com

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

Πωλητές/τριες  
Μικρών Σημείων Πώλησης 

(πρόγραμμα 2μηνών) 
(HR 21508 )

Ρόλος : Πώληση καλλυντικών προϊόντων  
(αντηλιακό) – Leader στον χώρο. 
Έδρα: Θεσσαλονίκη 
Περιοχή Εργασίας: Χαλκιδική 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Άνοιγμα σημείου πώλησης 
•Χαρτογράφηση παραλιακής ζώνης Χαλκιδικής 
•Δημιουργία πελατολογίου 
 
Σημείο διανομής: Μικρό σημείο πώλησης 
 
Προσόντα:  
•Απόφοιτός λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις 
•Πολύ καλή αντίληψη 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότη-
τα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας 
 
Παρέχονται: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Έξοδα διαμονής και διατροφής 
•Εταιρικό αυτοκίνητο + βενζίνη 
•Bonus σταθερό ανά μήνα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της αγγε-
λίας (HR 21508), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών & ιατρικών 
προϊόντων ζητεί:

Ιατρικό Επισκέπτη 
(Κωδ. θέσης: Ι.Ε.) με έδρα: 

A. Θεσσαλονίκη 
B. Λάρισα

Η/Ο ιδανική/κος υποψήφια/ος πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής κλάδου υγείας 
•Να γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα 
•Να έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ 
•Να είναι έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στο χώρο απαραίτητη 
 
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Βonus 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τα 
παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημεί-
ωμα στην δ/νση: ARITI ΑΕ Λεωφ. Τατοϊου 246 Αχαρναί 
136 77, fax: 210 6207503 ή e-mail: hr@ariti.gr, υπ’ 
όψιν κ. Β. Κ.

Ιατρικός Επισκέπτης - Αθήνα 
Κωδικός Θέσης: IEA

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιεί-
ται από το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό και στην δέσμευση της στον 
ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία πωλήσεων στον ιατρικό 
χώρο  
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βαθμολογική εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό 
διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, iphone 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332, στο 
e-mail: nio@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η Globalmedirec έχει μια άμεση θέση εργασίας 
σε κρατικό νοσοκομείο Nhs στη Σκωτία.
•Μια θέση για Consultant in Clinical Oncology 
•Μια θέση για Consultant in Medical Oncology

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant εί-
ναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προ-
ηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ 
την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με αρχικό 
συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς  
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας 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 επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec. 
Τηλ: 6934 803930. E-mail: katerina.kontalipou@glo-
balmedirec.com, link: www.globalmedirec.com/jobs/
greek-doctors.htm

Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:

Οφθαλμίατροι
•Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις. 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Γερμανικής 
γλώσσας, επίπεδο B1-C.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kariera@md-hellas.gr, σε μορφή EUROPASS  
στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Sopray Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί μία από τις κο-
ρυφαίες εταιρείες στο χώρο των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας & των Συστημάτων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας και στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης 
& επέκτασης των δραστηριοτήτων της αναζητά

Μηχανολόγο Μηχανικό Πωλήσεων 
με Ειδίκευση στον Κλιματισμό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών στο χώρο του κλιμα-
τισμού (ειδικά στη διαχείριση μεγάλων πελατών) 
•Πολύ καλή γνώση Autocad & προγραμμάτων  
κλιματισμού 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη & δυναμική προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις Γερμανικών και/ή Γαλλικών

Όσοι υποψήφιοι πληρούν όλες τις παραπάνω  
προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
aggelies@rocketmail.com με τον κωδικό PMC.

Πολιτικός Μηχανικός
Θέση: Μηχανικός εργοταξίου 
Τόπος: Β. Ελλάδα

Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 5ετής εμπειρία σε 
κατασκευή/ επίβλεψη κτηριακών έργων, άριστη γνώ-
ση αγγλικών - Η/Υ

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Γνώση ρωσικής 
γλώσσας, εμπειρία σε μελέτη κτηριακών έργων. 
 
Επικοινωνία: βιογραφικά στο  e-mail: jobs@sychem.gr

Μηχανικοί Λογισμικού
Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγι-
κούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δρα-
στηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστή-
μια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμι-
κού, κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώ-
ματος 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 συνο-
δευτικής επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr

ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ: Βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευ-
ασίας (έδρα Κορωπί) για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου 
ζητείται:

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.  
Tεχνικής Kατεύθυνσης, 

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

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

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
Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Mάγειρα
Βασικές γνώσεις: 
•Παρασκευή και προετοιμασία πρωινών α λα κάρτ 
καθώς και 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους τα 
ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά.

•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
•Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
patelidanai@yahoo.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

Το ξενοδοχείο Πέτρα & Φως στο Οίτυλο Λακωνίας 
ζητά να προσλάβει:

Α΄ Μάγειρα 
Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετής προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχο 
•Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φω-
τογραφία αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (PF7) 
στο: hotel@schellas.gr

A’ Μάγειρας
Για το ξενοδοχείο “Μικρά Αγγλία” στo νησί της Άνδρου. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σχολής μαγειρικής 
τέχνης 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέσης 
•Γνώσεις κοστολογίου και αποθήκης 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση “a la carte” και μοντέρνα ελληνική 
κουζίνα 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@tresorhotels.com

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότη-
μα που διαχειρίζεται η HotelBrain στην Κρήτη, για την 
παρακάτω θέση: 

Μάγειρας Α’  
(code CΚ CRE)

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, πα-
ρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα με φωτογραφία στο e-mail: hr@hotelbrain.com. 
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Α’ & Β’ & Γ΄  
Μάγειρες

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

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 διάρ-
κεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο.
Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε να στείλε-
τε 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

Υπεύθυνη  
Υποδοχής Εστιατορίων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και Ρώσικων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μέσω e-mail στο efi@elysium.com.
cy ή μέσω fax στο +357 26 910 875.

•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
•Τηρείται πλήρης εχεμύθεια

H Brunchy, το νέο concept All Day Ιταλικής γρήγο-
ρης εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστη-
μα της στην πλατεία Αγίας Παρασκευής:

Άτομα για Προετοιμασία και Service  
 Ιταλικών προϊόντων 

• (Καφέ, σάντουιτς, πίτσα, ζυμαρικά)  σύμφωνα  
με τα πρότυπα της εταιρίας. 
 
•Εμπειρία σε παρασκευή ζεστών και κρύων  
ροφημάτων καφέ (Cappuccino / Freddo) θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψιν. 
 
•Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης  
για άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: info@brunchy.gr.  
Website: www.brunchy.gr

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

Καμαριέρες Δωματίων / 
 Καθαρίστριες 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικής 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία αποτελεί επιπλέον 
προσόν 
 
Παρέχουμε διαμονή & πλήρη διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. 
Fax: 22440 32007, τηλ: 22440 32001, 6945 306949 
(10:00–14:00). 

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 Curric-
ulum Vitae/Resume to: The Personnel Manager Le 
Meridien Limassol Spa & Resort, P.O.Box 56560, 
CY-3308 Limassol, e-mail: evi.kyriacou@lemeridi-
enlimassol.com. Tel. 25863226.

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

Receptionist  
με Γνώσεις Γερμανικών & Ιταλικών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γερμανικών και Ιταλικών  
•Ηλικίες έως 35 ετών, 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 2 έτη, 
•Άνεση στην επικοινωνία, 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής.

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. 
Fax: 22440 32007, τηλ: 22440 32001.

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

Night Auditor

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) 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ  
(κατά προτίμηση Protel) 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν 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

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Ζητούνται για τα ξενοδοχεία και τις πολυτελείς βίλες 
που διαχειρίζεται η HotelBrain στη Μύκονο, για την 
παρακάτω θέση:

Καμαριέρες  
(κωδ. ΚΑΜ) 

Απαραίτητα προσόντα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδο-
χείο πολυτελείας. 
•Γνώση αγγλικών και ελληνικών θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστος χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
 
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, πα-
ρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί από-
λυτη εχεμύθεια.

Στη Νoτιανατολική ακτή της Ρόδου βρίσκεται το ξενο-
δοχείο LINDIAN VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το 
οποίο διαθέτει 5 διαφορετικά θεματικά εστιατόρια και 
μπαρ, καθώς επίσης και δωμάτια υψηλής αισθητικής.
Για την σωστή επάνδρωση των τμημάτων του ξενο-
δοχείου ζητείται προσωπικό με εμπειρία, γνώση της 
ξενοδοχειακής τέχνης και υψηλούς στόχους, για την 
κάλυψη της παρακάτω ειδικότητας:

Βοηθός  
Προϊσταμένης Ορόφων 

με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, με 
πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση: 
Παραλία Λάρδου, 85109 Ρόδος τηλ: 2244035900, φαξ: 
2244047365 ή μέσω e-mail: manager@lindianvillage.
gr. Το ξενοδοχείο είναι ανοικτό καθημερινά από Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή από 09.00 έως 14.00.

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

Night Auditor
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts 
www.philianhotels.gr επιθυμεί να προσλάβει: 

Υπάλληλο Υποδοχής

Εμφανίσιμη έως 28 ετών για το ξενοδοχείο στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Άριστη γνώση Η/Υ, όσον αφορά Windows, Excel, 
PowerPoint, Internet

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-
mail: olga@philianhotels.gr. Πληροφορίες στο 
6940 553000, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 και 
19:00-22:00.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Pelekas Beach 
Hotel, στην Κέρκυρα υποψήφιους για τη θέση:

Masseur (M/14)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη 
θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Ρωσικών,  
Γερμανικών) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
cgeorgiadis@aquisresorts.com

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-

νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες.

Το Surf Camp Keros αναζητεί:
Day Spa Therapist /  

Yoga Instructor

O/η spa therapist/yoga instructor θα παρέχει υπηρε-
σίες massage και facial-body treatments. Επιθυμητή 
είναι η εξειδίκευση σε διαφορετικά είδη massage. Επί-
σης 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. Βιογραφι-
κά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπ’ όψιν.

Spa Therapist - Αισθητικός
Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση

Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε ξενοδοχείο 
4 ή 5 * ή σε αντίστοιχο spa 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου και σώματος, 
manicure, pedicure και μακιγιάζ.

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos 
Princess στην Σκιάθο.
Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται μέλος 
της ομάδας μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιογρα-
φικό σας μόνο σε μορφή Word, PDF ή RTF χρησιμο-
ποιώντας το παρακάτω e-mail: hr@santikoshotels.com. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα του Ομίλου: www.santikoshotels.com

Εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και μη-
χανημάτων αισθητικής - ιατρικής με δυναμική παρου-
σία στους χώρους της αισθητικής - ιατρικής.

Η εταιρία DERMACON επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Αισθητικό Υπεύθυνο  
Εκπαίδευσης & Πωλήσεων

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα 
για την κάλυψη του νομού Θεσσαλονίκης και τη 
Bόρεια Ελλάδα.
Η θέση αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση 
των πελατών της εταιρείας, καθώς και των υπο-
ψήφιων πελατών στα προϊόντα της εταιρείας 
στον χώρο των ινστιτούτων αισθητικής. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ αισθητικής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - Ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Υψηλή εξειδίκευση στις θεραπείες σώματος  
και προσώπου 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα  
της εκπαίδευσης προϊόντων & θεραπειών 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
•Γνώση Η/Υ Ms Office 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: human-resources@dermacon.gr 
•Fax: 210.6745201 
•Διεύθυνση: DERMACON Δελφών 5 και Κηφησίας, 
Χαλάνδρι, 15233. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου 
δυναμικού, website: www.dermacon.gr



Η Skywalker Freepress θα είναι και πάλι κοντά σας, στις 29 Απριλίου.  
Ανανεωμένη, με διπλάσιες σελίδες, πολύ περισσότερες αγγελίες  και ενδιαφέροντα άρθρα από την ομάδα του Skywalker.gr!  Επισκεφθείτε το site της εφημερίδας μας: freepress.skywalker.gr Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά!


