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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Περί επιχειρηματικότητας το ανάγνωσμα Η εξέλιξη των startups στην Ελλάδα:  
πορεία και στατιστικά

Διαγωνισμός φωτογραφίας: 
«Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2014» 

Σας ενδιαφέρουν!

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια έννοια 
πολυσήμαντη, πολυδιάσταση, πολυσυζητημένη 
τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη 
καθώς είτε μυθοποιείται είτε δαιμονοποιείται. 
Απαντάται σε όλες τις κοινωνίες, από την αρχαιό-
τητα σχεδόν, και σε πλήθος μορφών ωστόσο 
είναι δύσκολο να διατυπωθεί ένας οικουμενικά 
αποδεκτός ορισμός της. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην πραγματικότητα 
η επιχειρηματικότητα συνιστά ένα σύμπλεγμα 

νομικών, διοικητικών, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και 
άλλων όρων και διαδικασιών. Ωστόσο, η λέξη επιχειρηματικότητα προέρχεται 
από το ρήμα «επιχειρώ» το οποίο στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «δοκιμάζω», 
«αρχίζω κάποιο έργο», «καταπιάνομαι με μια δραστηριότητα» , «ενεργώ με κάποιο 
συγκεκριμένο τρόπο και στόχο», «προσπαθώ να επιτύχω κάτι». Εξάλλου ο διεθνώς 
επικρατών όρος (entrepreneurship) θα μπορούσε να μεταφραστεί κυριολεκτικά 
ως «παρεμβολή» ή ως η «διοίκηση των στρατευμάτων στη μάχη». 
Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα ενέχει την έννοια της δοκιμασίας, του αγώνα, της 
μάχης, με άλλα λόγια δηλαδή των συντονισμένων ενεργειών ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος που έχουμε θέσει αρχικά. Μάχη εναντίον τόσο εξωτερικών όσο και των 
εσωτερικών πιέσεων, καταστάσεων και συνθηκών. Μια εσωτερική δοκιμασία 
που αναγκάζει εκείνον που έχει την επιχειρηματική ιδέα να στραφεί εναντίον στον 
ίδιο τον εαυτό του με τέτοιο συντονισμένο τρόπο ώστε να μπορέσει να «δαμάσει» 
όλες τις αρνητικές σκέψεις που προκαλεί η σημερινή οικονομική δυσπραγία ενώ 
παράλληλα να είναι σε θέση να υποδείξει διεξόδους στη διανοητική δύναμη που ο 
ίδιος κρύβει δείχνοντας εμπιστοσύνη στα δικά του εφόδια και έχοντας βαθιά πίστη 
ότι η επιτυχία είναι μόνο στα δικά του χέρια και δεν βασίζεται τόσο σε εξωτερικούς 
παράγοντες. 
Συνεπώς, οι άνθρωποι που επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία 
επιχειρηματία ωθούνται να επιτύχουν ένα σκοπό, όχι μόνο για την κοινωνική 
αναγνώριση, το κύρος και τα χρήματα, αλλά από μία εσωτερική ανάγκη επίτευξης. 
Και είναι εκείνη η ανάγκη που τους ωθεί και τους παρακινεί να σκέφτονται 
δημιουργικά είτε για να παράγουν κάποιο νέον προϊόν που θα καλύψει ένα κενό 
στην αγορά είτε για να υιοθετήσουν μία καινούργια πρακτική που θα βελτιώσει 
την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής του. 
Αλλά δε φτάνει μόνο αυτό. Η ικανότητα αυτοελέγχου και η ευελιξία είναι εκείνη που 
οδηγεί συνήθως στην επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας. Ο κάθε «μεγαλόπνοος» 
επιχειρηματικός στόχος αποτελείται πάντα από μικρότερους στόχους που πρέπει να 
υλοποιούνται κάθε φορά με πιστά χρονοδιαγράμματα και ρεαλιστικά πλάνα. Αλλά 
όσο σταθερός παραμένει ο «μεγάλος» στόχος τόσο στην πορεία οι μικρότεροι στόχοι 
οφείλουν να αλλάζουν και να μεταβάλλονται με ευέλικτο τρόπο αν παρατηρήσουμε 
ότι δεν εξυπηρετούν τα αρχικά σχέδια. Και αυτό στην ουσία αποτελεί το μεγάλο 
επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο κάθε επιχειρηματίας. Το κατά πόσο είναι 
σε θέση δηλαδή να διακρίνει και να δεχτεί την αλλαγή πλεύσης προς την πορεία 
που έχει χαράξει. 
Καθώς ναι μεν πάντα η ευθεία οδός μας οδηγεί πιο γρήγορα στον προορισμό 
μας αλλά αρκεί να φτάσουμε εκεί και ας έχουμε πάει και από την πλαγία οδό. 

*Εβελίνα Κοκκίνη, Σύμβουλος Καριέρας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress (www.careerinprogress.gr)

Τη μελέτη της για τα startups και την 
εξέλιξη τους στην Ελλάδα, έδωσε στη 
δημοσιότητα η Endeavor Greece, ο διεθνής 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης 
της επιχειρηματικότητας.  Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, η αύξηση που παρατηρείται στον 
αριθμό των startups σε σύγκριση με το 2010, 
είναι εντυπωσιακή.
Συγκεκριμένα, το 2010 ιδρύθηκαν 16 start-

ups και ο αριθμός αυτός σχεδόν δεκαπλασιάστηκε το 2013. Αντίστοιχη είναι και η 
αύξηση στα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε startups στο διάστημα αυτό. Το 2013 
το ύψος της επένδυσης έφτασε τα €42 εκ., 80 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση 
με το 2010, που ήταν μόλις €500.000. Στο σύνολο του 2013, 30 εταιρείες έλαβαν 
επενδύσεις.
Φυσικά είναι σαφής η επίδραση που είχαν τα κεφάλαια της πρωτοβουλίας Jeremie 
που διοχετεύτηκαν στην αγορά μέσω τεσσάρων funds, Elikonos, Odyssey, Open 
Fund και PJ Tech Catalyst. Τα αποτελέσματα καταγράφονται τόσο στο ποσοστό των 
επενδύσεων του 2013, που προέρχεται από επενδυτές που έχουν τη βάση τους 
στην Ελλάδα (72%) και αφορά σε εταιρείες σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης (σε ποσοστό 
69%), όσο και στην κατανομή ανά κλάδο. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες τεχνολογίας 
έχουν λάβει περίπου το 50% της συνολικής επένδυσης για το 2013.
Στην κλαδική κατάταξη, στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες με μεγάλο ποσοστό που αντικατοπτρίζει την επένδυση που έλαβε η Hel-
las Direct. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά τα media, τα αγροτικά προϊόντα και 
τρόφιμα, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. Είναι, επίσης, χαρακτηριστική 
η έλλειψη επένδυσης σε κλάδους με μεγάλη δραστηριότητα, όπως το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η υγεία και η ενέργεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των startups που έχουν δημιουργηθεί από το 2010 
μέχρι σήμερα είναι mobile apps αποτυπώνοντας μια σύγχρονη και διεθνή τάση που 
έχει επηρεάσει πολύ τη συγκεκριμένη αγορά. Επιπλέον, με βάση τα χαρακτηριστικά 
και τις προοπτικές στην Ελλάδα, το 25% των επιχειρήσεων φαίνεται να μπορεί να 
αναπτυχθεί σημαντικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.
Ο αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων συνδέεται και με την αύξηση των οργανισμών 
στήριξης των νέων επιχειρηματιών, όπως συνεργατικοί χώροι και incubators 
καθώς και των διαγωνισμών, εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών με στόχο τη 
στροφή προς την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων. 
Υπολογίζεται ότι η αναλογία οργανισμών και επιχειρήσεων σήμερα είναι 1 προς 5.
Συμπερασματικά, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι πολύ σημαντική 
με αυξημένο αριθμό επιχειρηματικών προσπαθειών και ένα περιβάλλον να 
διαμορφώνεται σταδιακά για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. Είναι αναγκαίο, 
όμως, να γίνουν συστηματικότερες προσπάθειες και να επεκταθεί η χρήση έξυπνων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και σε κλάδους που η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και ευκαιρίες για επιχειρηματική δράση. Πρέπει να αναδειχθούν τα 
επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματιών για να λειτουργήσουν σαν πρότυπα και 
να υποστηριχθούν ενεργά οι εταιρείες που έχουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη 
και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πηγή: Endeavor Greece http://www.endeavor.org.gr

Ο Διαγωνισμός:
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η 
Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» 
στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα 
που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία 
τους για τις τοπικές κοινότητες.

Για να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο facebook ή από το banner στη δεξιά στήλη της 
αρχικής σελίδας του www.espa.gr και να ανεβάσετε φωτογραφίες ενός έργου που 
απεικονίζουν σε κάποιο σημείο την ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με την ευρωπαϊκή 
σημαία. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους και 
να περιγράψουν και τις εντυπώσεις τους για τα έργα και τη σημασία τους.
Στην εφαρμογή στο facebook μπορείτε να δείτε φωτογραφίες με παραδείγματα 
από ταμπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2014 και λήγει 
στις 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 
Νικητές:
Οι 100 πρώτες σε ψήφους του κοινού φωτογραφίες και επιπλέον 50 τυχαία 
επιλεγμένες θα τεθούν στην κρίση επιτροπής που αποτελούν επαγγελματίες του 
χώρου της φωτογραφίας, η οποία θα επιλέξει 3 νικητές. Η ψηφοφορία για το 
κοινό μέσω της εφαρμογής στο facebook ξεκινάει στις 27 Αυγούστου και λήγει 
στις 8 Σεπτεμβρίου -κάθε χρήστης του facebook μπορεί να ψηφίσει- άρα, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να κινητοποιήσουν τους φίλους τους να το κάνουν. Οι 
νικητές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2014. 
Βραβείο:
Κάθε νικητής θα κερδίσει δωροεπιταγή €1.000 για φωτογραφικό εξοπλισμό και ένα 
ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο άτομα από 6 έως 9 Οκτωβρίου κατά την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=636

Γέφυρες απασχόλησης -  Ένα πρόγραμμα
με ιδιαίτερες ευαισθησίες
Οι Γέφυρες απασχόλησης είναι ένα πολυεπίπεδο και δυναμικό πρόγραμμα, 
που αισιοδοξεί να δώσει πρακτικές λύσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, προωθώντας τους στην απασχόληση σε επιχειρήσεις.
Προτεραιότητα του έργου, αποτελεί ή άρση κοινωνικών στερεότυπων που 
επικρατούν και αποτελούν ένα ακόμα εμπόδιο, στην απασχόληση και την ισότιμη 
μεταχείριση των ληπτών ψυχικών υπηρεσιών.
Έτσι, μέσω συμπληρωματικών και αλληλένδετων δράσεων, διεκδικούν και 
προτείνουν, τη δυνατότητα παροχής αμοιβής, χωρίς να χάσουν το εκάστοτε 
βοήθημα που λαμβάνουν, για τους ψυχικά πάσχοντες που θα απασχοληθούν 
σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, τη δημιουργία κέντρων 
ημέρας, στα οποία θα εργάζεται ειδικευμένο προσωπικό και θα καταγράφει 
τις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες των ψυχικά νοσούντων, την δημιουργία 
δικτύου επιχειρήσεων που θα απασχολούν στη συνέχεια τους ανθρώπους 
αυτούς ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά και με τα προσόντα τους, την επιλογή 
εξειδικευμένων επαγγελματιών, που θα μεσολαβούν για να εξασφαλίσουν ένα 
πιο φιλικό περιβάλλον μέσα στις επιχειρήσεις για τον ψυχικά πάσχοντα, αλλά και 
κάποιους οι οποίοι θα εντάσσουν, νέες επιχειρήσεις στο δίκτυο, την διεύρυνση 
της λειτουργίας των κέντρων ημέρας και στην επαρχία, και όλα αυτά με στόχο 
την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ισχύ και την καθιέρωσή τους.
Σε αυτά τα ζητήματα κληθήκαμε να τοποθετηθούμε ως Skywalker.gr και να 
προτείνουμε λύσεις βασισμένες στην εμπειρία μας, στο χώρο της εύρεσης 
εργασίας, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 19/06/2014, από το ΠΕΨΑΕΕ, 
το οποίο είναι και ο βασικός εμπνευστής του όλου προγράμματος.
Το δικαίωμα όλων στην απασχόληση είναι αναφαίρετο και είναι καθήκον μας, 
ειδικά σε περιόδους κρίσης να δραστηριοποιούμαστε ακόμα πιο ενεργά και 
να υποστηρίζουμε παρόμοιες δράσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επισκεφτείτε το: www.
pepsaee.gr/.

Ευσταθία Χρυσοβέργη, εκπρόσωπος τύπου Skywalker.gr.

ΧΡΗΣΙΜΑi

➤  Δωρεάν εξετάσεις για άνεργους 
και ανασφάλιστους στο Βύρωνα. 
Το κοινωνικό ιατρείο - φαρμακείο 
Βύρωνα παρέχει δωρεάν φάρμακα, 
ιατρικές και εργαστηριακές 
εξετάσεις για ανέργους και άπορους 
ανασφάλιστους, ανεξάρτητα 
από τον τόπο κατοικίας τους. Οι 
ανασφάλιστοι πρέπει να έχουν μαζί 
τους την Κάρτα ΟΑΕΔ, το παλιό 
βιβλιάριο που έληξε και το τελευταίο 
εκκαθαριστικό της Εφορίας. Ημέρες 
και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 
έως και Παρασκευή 10.30 π.μ. 
έως 1.30 μ.μ. Τετάρτη 4 μ.μ έως 
5.30 μ.μ. Το ΚΙΦΒ βρίσκεται στο 
Βύρωνα, οδός Ελλησπόντου 12, 
στην κεντρική αγορά απέναντι από 
το υποθηκοφυλακείο Βύρωνα. Τηλ. 
210-7628209, 6977 747431- 6941 
425303. egmont1937@gmail.com

 
✔  Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ποιες 

δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει 
ένα άτομο για να αντεπεξέλθει 
αποτελεσματικά στο «παιχνίδι»  
της επιχειρηματικότητας; 
•Να είναι ικανός να μετατρέπει  
τις ιδέες σε δράση καινοτομία.  
•Nα μη φοβάται να αναλάβει ρίσκο, 
πάντα όμως εκτιμώντας  
τις εκάστοτε συνθήκες.  
•Nα είναι ικανός να σχεδιάζει  
τη διαχείριση των έργων προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι.

➤  Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης  
της Ισπανικής Γλώσσας. Στα πλαίσια 
των ανθρωπιστικών του δράσεων,  
ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς 
και Νήσων σε συνεργασία με  
τους δήμους Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας και 
Περάματος, Πειραιά καθώς και 
Κορινθίων έχει δημιουργήσει μόνιμες 
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας. Τα μαθήματα 
απευθύνονται σε οικονομικά 
ευπαθείς ομάδες, μακροχρόνια 
ανέργους, σε πολύτεκνες και 
μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλό 
εισόδημα, ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές 
ανάγκες) και χαμηλοσυνταξιούχους.  
Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε μας στα τηλέφωνα:  
210 4179797, 210 4967757  
και 210 4110678.

✔  Οι επιχειρηματίες διαφέρουν  
από τους μη-επιχειρηματίες επειδή  
εκεί που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα  
και δυσκολίες, αυτοί μπορούν να: 
•Ανιχνεύουν την αγορά/περιβάλλον. 
•Αναγνωρίσουν μία επιχειρηματική 
ευκαιρία. 
•Αναγνωρίσουν ένα κενό ή μία ανάγκη 
που δεν έχουν καλυφθεί.

➤  «Μουσικό Σεργιάνι» στο Θέατρο 
ρεματιάς. Το πρόγραμμα του 
σχήματος θα περιλαμβάνει τραγούδια 
και χορούς απ΄όλη την Ελλάδα 
συνοδευόμενα από τα εντόπια 
τους μουσικά όργανα. Διεύθυνση: 
Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία. 
Είσοδος ελεύθερη.

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

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

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω
• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• 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
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

& Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com

• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• 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
• Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν της Πόλης
• 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 Κέντρο 

Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων 
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας



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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Όμιλος εταιρειών αναπτύσσετε και δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας:

Υπάλληλοι Γραφείου 
Part Time - Full Time Εργασία με Ευχέρεια Λόγου 

(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)

Η εταιρία παρέχει: 
•Βασικός μισθός, ΙΚΑ 
•Πενθήμερη εργασία 
•Πλήρης εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε μια από τις δυναμικότε-
ρες εταιρίες του χώρου 
•Προοπτική για δημιουργία αξιόλογης καριέρας μέσα από 
εμπειρία και γνώση  
Άμεση πρόσβαση μετρό ελληνικό.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
keynet.office@gmail.com

Εταιρεία ιατρικών επιστημονικών εκδόσεων με πολυετή 
παρουσία στο χώρο, ζητεί για το νέο της υποκατάστημα στο 
Γκάζι (έναντι σταθμό μετρό Κεραμεικός) συνεργάτιδες - δε-
σποινίδα 25-30 ετών επικοινωνιακή για τη θέση:

Ρεσεψιόν / Υποδοχής

Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικό μισθό (αναλόγως θέσεως) 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Πλήρη εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό κλίμα  
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν  
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
tempo.co@windowslive.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητείται:

Γραμματεία

•Με προϋπηρεσία σε κέντρο αδυνατίσματος ή γενικά  
σε χώρο ομορφιάς.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athens@figura.com.gr ή στο fax: 210 3210355.  
Υπόψη κας Καβουκοπούλου & κας Γαλάνη.

Η εταιρεία ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε. ενδιαφέρεται για την άμεση 
πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη της θέσης γραμμα-
τειακής υποστήριξης στα γραφεία στην Αθήνα.

Τα ζητούμενα προσόντα για την προσφερόμενη θέση 
εργασίας, είναι: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, κατά προτίμηση τμημάτων οικονομίας  
και διοίκησης 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office / Outlook) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άνεση στην επικοινωνία, οργανωτικότητα, υπευθυνότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας, θα πρέπει να υποβάλ-
λουν βιογραφικό σημείωμα ως την Τετάρτη 09-07-2014, μέσω 
e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athina@pergamini.gr

Γραμματέας Ιατρικού Κέντρου (ADM 3006) 
Αθήνα

Περιγραφή: Ειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Κολωνάκι, με 
μεγάλο πελατολόγιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναζητά 
γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία του, την βελτίωση της 
παρουσίας του στο ενδιαφερόμενο κοινό και την νοσηλευτική 
υποστήριξη των ασθενών (αιμοληψίες κλπ).

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με θέματα γραμματειακής, νοσηλευτικής και διοικητικής 
υποστήριξης του ιατρικού κέντρου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•επαγγελματική εμπειρία σε ιατρικό κέντρο ή γνωστό 
ιατρείο (συστάσεις απαραίτητες) 
•αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην αιμοληψία 
•πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•αντίληψη, πρόληψη και ομαδικότητα 
•πελατοκεντρική συμπεριφορά και διαχείριση  
πελατολογίου  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Υπεύθυνος/η για Γραμματειακή/ 
Διοικητική Υποστήριξη (πλήρης απασχόληση) 

(κωδικός θέσης: ADM)

Απαραίτητα προσόντα 
•5 έτη ελάχιστη προϋπηρεσία 
•Ανωτάτη εκπαίδευση 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ  
Επιθυμητά προσόντα 
•Προϋπηρεσία στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα επικοινωνίας & marketing 
•Εμπειρία στο εξωτερικό 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
humanresources1.services@gmail.com

Receptionist / Secretary

Description: INK Design, a branding agency in Athens is 
looking for a receptionist / secretary. The ideal candidate 
must be able to work in a dynamic working environment and 
to ensure that the company is well presented at all times.

Preferred age should range between 24-28 years old. 
 
Required skills: 
•At least 1 year of experience in a similar position 
•Excellent command of the English language  
(Proficiency level) 
•Excellent knowledge of the MS Office suite 
•Attention to detail 
•Ability to work under pressure and have flexibility 
regarding job assignments 
 
Education: 
•University degree. 
•Masters (postgraduate) degree will be considered  
a plus. 
 
Please email your cover letter and CV to the following 
e-mail: hr@ink.gr

Εταιρεία ιατρικών επιστημονικών εκδόσεων με πολυετή 
παρουσία στο χώρο, ζητεί για το νέο της υποκατάστημα στο 
Γκάζι (έναντι σταθμό μετρό Κεραμεικός) συνεργάτιδες - κυρία 
30-40 ετών με απλές γνώσεις υπολογιστή για τη θέση της:

Γραμματείας

Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικό μισθό (αναλόγως θέσεως) 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Πλήρη εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό κλίμα 
 
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν  
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
tempo.co@windowslive.com

Μεγάλη εταιρία ζητά:

Γραμματέα / Υπάλληλο Οικονομικού Τμήματος  
με Γνώσεις Οικονομικών 

Και τα ακόλουθα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/IEK οικονομικών 
•Εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη  
(τουλάχιστον 5 χρόνια) σε οικονομικό τμήμα 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά & προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού ζητά:

Άτομα Ηλικίας 30 Έως 40 Ετών
Με: 
•καλή εμφάνιση 
•άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις

Η εργασία αφορά προγραμματισμένα ραντεβού  
με επαγγελματίες της υγείας τόσο στην Αθήνα  
όσο και στην επαρχία με στόχο την ένταξή τους  
στο ιατροτουριστικό δίκτυο της εταιρείας. 
 
Παρέχονται: 
•μισθός 
•ασφάλιση 
•έξοδα μετακινήσεων 
•bonus 
•εταιρικό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο: 
nfo@medvoi365.gr

Ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί:

Στέλεχος για Marketing και Πωλήσεις

•Με εμπειρία στην αγορά της Αθήνας. 
•Ξένες γλώσσες και εμπειρία απαραίτητη. 
 
Βιογραφικά: athensbestwestern@gmail.com

Marketing Director (MARK 0701) 
Athens

Περιγραφή: Well known Greek retail company with extensive 
presence in many countries worldwide, seeks to fulfill the 
position of marketing director.

Καθήκοντα θέσης: The suitable candidate formulates, 
recommends and ensures the implementation of company’s 
commercial policy. Provides overall direction and control 
of all sales, customer service, exports, promotion, market 
research, advertising and Public relations functions. Ensures 
the timely adjustment of commercial strategy and plans to 
meet changing market conditions and competitive actions.

Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree, preferable at postgraduate level and 
extensive professional training 

•8-12 years well versed experience, 8 of which at a 
managerial level as a marketing manager in the retail 
market 
•Fluency in English and computer literate 
•Available to travel abroad frequently 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Ανώνυμη εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών 
ζητεί:

Υπεύθυνο με Εμπειρία  
για την Οργάνωση και την Προώθησή της 

Κωδ. Θέσης: Mng.15.09

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κλινική μαλλιών 
•Άριστα αγγλικά 
•Γνώση της αγοράς 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας 
 
Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό Mng.15.09  
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr

MedNet International is a unique Information Technology 
company. We are specialists in Health Insurance since 1992, 
exclusively developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide. MedNet International is a member of 
Munich Health, the healthcare segment of Munich Re, providing 
primary insurance, reinsurance and risk management services 
worldwide. This gives us access to the expertise of more 
than 3,000 specialists at 26 locations. We have extended 
our product portfolio with health specific IT expert solutions 
for medical underwriting, claims management and actuarial 
tasks. For this striking product line you will take an essential 
role in expanding and improving the technical- as well as 
expert content of these solutions, in an international working 
field and in cooperation with the statistical team at Munich 
Re in Munich.

Your job 
•Statistical activities and applying state-of-the-art 
business analytical methods for maintaining, improving 
and expanding our IT expert products for medical 
risk underwriting, actuarial underwriting and claims 
management 
•Improving and extending our BI solution 
•Supporting the sales and implementation teams 
for customer acquisition, consulting and retention, 
worldwide and on-site    
•Point-of-contact for all queries on the area “statistics”  
Your profile 
•Master/PhD of statistics or mathematical stochastic 
•Deep mathematical understanding of statistical 
standard methods (i.e. Regression, Tree Analysis, 
Clustering) 
•Excellent skills in SQL and programming in R, SAS 
or another statistical software   Good theoretical 
understanding of relational database concepts    
•Knowledge of MS Office    
•Further IT knowledge of advantage 
•Good interpersonal skills and ability to operate 
effectively with people at all levels of the business 
•Goal oriented and strong execution skills    
•Ability to work with minimal supervision and to 
successfully manage large projects independently 
•Fluency in written and spoken English, good command in 
other languages, preferably Spanish  
We offer 
•Challenging international projects 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

Send your C.V. c/o HR Department  
•Address: 15 Neratziotissis & Thiseos str.,  
151 24 Marousi Athens, Greece  
•E-mail: recruitment@mni.gr 
•Fax:  210-6141366

Winners Education is a fast-developing educational 
organisation with a presence in the Greek market for over 
twenty years. Our international studies program combined 
with our innovative services have given Winners Education the 
edge in its field. Winners Education is seeking to employ an:

Office Manager
Responsibilities: 
•Handling the manager’s agenda, meetings and mail 
•Writing reports for senior management and preparing 
presentations 
•Scheduling the organisation’s workflow and activities 
•Helping staff with their responsibilities (photocopying,  
IT facilitation, etc), 
•Responding to customer enquiries and managing 
complaints discreetly 
•Managing of social media 
•Maintaining computer systems, using a range of office 
software including email, databases and applications 
•Handling the organisation’s cash flow in co-operation 
with the financial officer  
Requirements: 
•1-2 years experience in a fast-paced organization, 
preferably in the education sector 
•Bilingual: Greek native speaker and near-native 
command of English both oral and written 
•Strong academic background (university level degree, 
preferably in business administration) 

•Executive assistant course will be considered a plus 
•Experience of supporting academic and scientific 
activities is desired 
•Excellent IT skills, including social media 
•Flexibility with working hours (10:00am-13:00pm  
& 15:30pm -21:30pm) 
•Microsoft office package excellent handling 
•Excellent secretarial skills 
•Excellent interpersonal and communication skills 
•Time management skills & effective prioritization  
and multi-tasking 
•Proven ability to show flexibility, initiative and be 
proactive 
•Quick response, problem solving, positive attitude 
•Responsible, paying attention to detail 
•Ability to communicate professionally and tactfully with 
people from every background and across the globe 
•Forward-thinking and team-oriented with a ‘no task  
is too big or too small’ approach 
•Driver’s license 
 
Send your CVs to the following link: http://winners.edu.
gr/career/. Please also attach a recent photo.

Junior Project Manager

Established in 1998, ADACOM is a leading IT Security 
Integrator and Enterprise Software Vendor and provides 
solutions to large financial institutions, telecom companies, 
utilities & governmental organizations and multinationals 
companies in EMEA.

Within the context of our international expansion, we are 
in the process of recruiting junior project manager. 
 
If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site: www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process to the 
following link: https://docs.google.com/a/adacom.net/
document/d/1TRvqx5auQDmA8fAglX6pxydPeaLQspfZOH
r8CxuuH94/edit  
•Fill the online application form to the following link: 
https://docs.google.com/a/adacom.net/forms/d/1NR5-
JvRP69V6ND8cKBf7DSr4p-9bui01ZiBbBrIvWf8/
viewform 

Job description:

Main duties & responsibilities: Junior project manager will 
be responsible to perform project management activities for 
specific projects assigned to him/her by the PMO manager, 
ensuring that it will be completed on time and to budget. 
He/She will be involved with the planning, design, execution, 
monitoring and controlling aspects of each project.

From the inception of a project, he/she must be able to: 
•Define project scope and stay close to it 
•Clarify assumptions 
•Ensure the goals of the project are met 
•Create a maintain a project plan 
•Engage project team and inform about roles and 
responsibilities 
•Monitor progress and time management 
•Manage the budget 
•Identify risks and minimize their impact 
•Customer satisfaction 
•Create lessons learned report 
•Produce project reporting

Vacancy details: 
Job title: Junior project manager 
Department: Security services division, project 
management office (PMO) 
Location: Adacom, Athens, travelling may be required 
(according projects’ needs and delivery activities)

Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT (a master degree  
will be considered as a plus) 
•1-2 years of work experience in ICT field  
(preferably in IT security) 
•Basic skills and experience in project management  
will be considered as a plus 
•Knowledge of project management standards  
and/or methodologies (i.e. PMBOK, Prince2) 
•Knowledge of software tools for project management 
(i.e. MS Project) 
•Project management certifications will be considered 
as a plus 
•Information security certifications will be considered  
as a plus 
•Advanced level in English (additional language will be 
considered as a plus) 
 
Desired skills: 
•Excellent communication skills 
•Excellent analytical skills 
•Excellent reporting skills 
•Good time management skills 
•Negotiation skills 
•Ability to perform well under pressure 
•Act as a team player

Product Manager - 
Τμήμα Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων 

(Κωδικός: ΥΕΠ)

Η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο 
του εξοπλισμού καταστημάτων και αποθηκών καθώς και 
στην εμπορία και διανομή υλικών επιπλοποιίας και τεχνι-
κών προϊόντων.

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στην δ/νση αγορών και 
έχει την ευθύνη για την διαχείριση της γκάμας προϊόντων 
και των σχετικών προμηθευτών που αντιστοιχούν στη θέση. 
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συνέχεια στη σελ. 8

Οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κατάρ-
τιση προϋπολογισμού, την παρακολούθηση και διαχείριση 
αποθεμάτων, την κατάρτιση και διεκπεραίωση παραγγελιών, 
την σύνταξη αναφορών κ.α.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία σε τεχνικά είδη 
και κατά προτίμηση σε υλικά επιπλοποιίας 
•Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση διαχείριση συστημάτων ERP 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών / ιταλικών 
•Ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Ισχυρό ομαδικό πνεύμα 
 
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
και επιπλέον προνόμια. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2888669  
ή στο e-mail: customer3.ath@voyatzoglou.gr

Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού ομίλου 
ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στελεχιακό δυναμικό 
για τις θέσεις:

Financial Planners - Συντονιστής Ομάδας - 
Σύμβουλος Πωλήσεων

Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ. – λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 
•Δια βίου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση: career.ilioupoli@gmail.com. Κα-
τόπιν αξιολόγησης θα σας σταλεί πρόσκληση για συνέντευξη 
μέσω e-mail.

Traders

Description / requirements: H διαπραγμάτευση συναλλάγματος 
(trading) είναι πλέον η νούμερο ένα μορφή απασχόλησης στο 
εξωτερικό προσφέροντας τη δυνατότητα μιας επιτυχημένης 
και κερδοφόρας καριέρας. Η Master-Trading σας δίνει την 
ευκαιρία να αποκτήσετε αυτή την καριέρα στην Ελλάδα.

Candidate profile: Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμε-
νη προϋπηρεσία, καθώς η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση από 
έμπειρους διαπραγματευτές υψηλού επίπεδου/διαμορφωτες 
της αγοράς, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για να 
γίνετε πετυχημένοι Traders και την ευκαιρία να εργαστείτε 
με την ομάδα μας.
Remuneration: Προσφέρουμε σταθερό μισθό και πολλά 
bonus.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@master-trading.gr

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τεχνικός Πληροφορικής στο τμήμα υποστήριξης πελατών. Η 
θέση εργασίας αναφέρεται σε πλήρη απασχόληση και αφόρα 
την υποστήριξη πελατών σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης 
εξοπλισμού και λογισμικού, παροχή συμβουλευτικών υπηρε-
σιών εμπορικής διαχείρισης αλλά και σε θέματα υλοποίησης 
διαδικασιών. 

Στην αρμοδιότητα του υποψηφίου είναι: 
•Η υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών  
(ERP, συστημάτων λιανικής, φορητών τερματικών κλπ) 
για λογαριασμό πελατών. 
•Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού 
•Συμμετοχή στο Help Desk. 
•Η ανάλυση απαιτήσεων πελατών.

Βασικός χώρος εργασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας αλλά 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότατα να μεταβαίνει στο χώρο 
των πελατών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την εταιρεία.

Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι: 
•Εργασιακή εμπειρία σε business software,  
ERP και προγράμματα λογιστικής. 
•Πολύ καλές γνώσεις εμπορικής διαχείρισης  
και λογιστικής. 
•Γνώσεις SQL Server και Oracle. 
•Γνώσεις δικτύων IP 
•Ικανότητα συνεργασίας μέσα σε ομάδα. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εκτιμητή η γνώση των SingularLogic 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού και δημιουργίας 
εκτυπωτικών. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
 
Για την αποστολή βιογραφικών,  
e-mail: kda@itservices.gr

Network Security Engineer

Established in 1998, ADACOM is a leading IT Security 
Integrator and Enterprise Software Vendor and provides 
solutions to large Financial Institutions, Telecom companies, 
Utilities & Governmental Organizations and Multinationals 
Companies in EMEA.

Within the context of our international expansion, we are 
in the process of recruiting Network Security Engineers.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process https://docs.
google.com/a/adacom.net/document/d/1TRvqx5auQDmA
8fAglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/edit  
•and fill the online application form: https://docs.
google.com/forms/d/1qJ4J9l99IpZVdeqpgH_
TeYUyZHZL8fKbJy6XLQYpYJo/viewform?c=0&w=1 

Job description: 
Main duties & responsibilities: 
•Possess and maintain a solid knowledge of the basics 
behind the internet infrastructure and its operations 
(DNS, security, IP routing, HTTP, VPN, email routing, 
applications etc.) 
•Configure and setup access control policies on Firewalls, 
VPN concentrators and other security appliances 
(Checkpoint, Fortinet Cisco) 
•Design, setup and secure complex routing and switching 
environments 
•Design, setup and secure complex wireless networking 
•Possess and maintain a thorough understanding of local 
area networking and wide area networking 
•Assist in the design of DMZ environments, including IP 
address schemes, network traffic flows and application 
publishing, related to network and transport layers 
•Manage assigned projects and program components 
to deliver services in accordance with established 
objectives 
•Respond to inquiries from line managers, to provide 
technical assistance and support to Adacom deployment 
projects 
•Supervising the administration of network systems and 
network related tasks, to ensure availability of services 
to Adacom Infrastructure 
•Provide on-call and/or stand-by services 
•Reply, respond and compile RFI/RFP proposals, perform 
PoCs and demo to customers, partners and executives 
•Supporting Adacom network infrastructure (productive 
site and disaster recovery site network components) 
•Any other duties as assigned by management  
Vacancy details: 
Job title: Network security engineer 
Department: Security services division, network security 
solutions 
Location: Adacom, Athens, travelling may be required.

Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in computer science, or other related 
discipline 
•2-3 years of field experience in network security 
projects 
•Current CCNA certification 
•Postgraduate degree in information security and other 
information security certifications will be considered a 
plus 
•Holder of a clean and valid driving license  
(EU: Category B)  
Skills: 
•Technical, analytical and interpersonal skills 
•Quality soft skills in oral and written communications, 
with an excellent command of the Greek and the English 
language 
•Strong organizational skills and ability to multi-task

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

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

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking 
for an experienced Web Developer to join the marketing 
communications team in its Athens branch office. The 
desired candidate will develop, design, and execute online 
content for the corporate website, newsletter, social media 
pages, and other web marketing activities. He/she will have 
strong experience in digital marketing with a focus on a 
conversion-driven, content-marketing approach and deep 
understanding of related online disciplines including SEO, 
SEM, social media, and analytics.

Key responsibilities: 
•Closely work with marketing communications team to 
execute web-related duties of the marketing strategy; 
ensure that digital destinations support key content 
marketing initiatives to increase engagement with 
potential customers 
•Design and develop innovative corporate website, 
newsletter, social media pages and develop cross-
platform digital media strategies, (home page 
promotions, web marketing campaign, interactive 
promotions) 
•Drive organic search engine optimization (SEO) and 
search engine marketing (SEM) and ensure that the site 

adheres to current web standards, such as browser 
compatibility, accessibility guidelines, responsive design 
and code validity 
•Monitor campaign delivery and provide daily/weekly/
monthly (as needed) and exhibit strong understanding of 
trends, measurement tools (web analytics, newsletter 
metrics) to help identify how content is consumed 
 
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in computer science, web 
development related studies; Master’s degree is 
considered an asset 
•Minimum 10-year work experience representing large 
multinational companies; preferably from a well-
recognized Web Design firm 
•Expert knowledge of building web pages using XHMTL, 
CSS, JavaScript/jQuery and web maintenance using JSP, 
ASP, PHP, Flash components 
•Extensive experience working with relational database 
systems, such as MS SQL; CGI programming and Flash 
ActionScript is a plus 
•Advanced understanding of W3C standards, web 
accessibility, social media monetization strategies, and 
SEO & SEM best practices 
•Extensive knowledge of web authoring tools; mobile app 
construction is also considered a major asset 
•Strong knowledge of animation and/or interactive 
elements (Adobe Suite, Flash, InDesign) 
•Data, analytics, and metrics-oriented (ex: Omniture, 
Facebook Insights, YouTube Insights, Google Analytics) 
•Verifiable work examples of website development for 
global brands/companies 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
English language 
•Strong self-management skills and the ability to meet 
simultaneous deadlines

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

TELESMA Business Technologies S.A. is seeking an 
experienced:

Java Software Engineer

TELESMA Business Technologies S.A. is a company 
offering technology products and services focusing on 
business consulting, software development and system 
integration. (www.telesma.gr).

We are looking, on behalf of our client, a large corporation, 
for an experienced Java Software Engineer to staff its 
project development activities.

Job description: The successful candidate will be involved in 
the design, implementation and maintenance of an enterprise 
scale J2EE system. This is an excellent opportunity to apply 
and further develop your software design & development skills.

Required qualifications: 
•University degree in computer science or information 
technology. Postgraduate degree in this field is 
considered to be an advantage 
•Excellent knowledge in architecting solutions, designing 
and programming and proven experience (at least 3-5 
years) in Enterprise Java environments (e.g. SEAM, 
Hibernate, etc.) and applications (J2EE 5, 6, EJB3, JPA, 
JSF 2,2.3, JMS/RMI etc.). 
•Proven very good experience in s/w development 
associated with an application server (primarily 
WebSphere, but also others, e.g. WebLogic, Jboss etc.) 
•Proven knowledge of BPM standards; Service-Oriented 
Architectures (SOA), BPEL and SCA (OASIS) will be 
considered as an advantage, 
•Proven, very good knowledge of operating systems 
(specifically Linux/Unix OS but additional Windows OS 
knowledge will be an advantage). 
•Very good knowledge in Data base management 
systems (e.g. Oracle, DB2 etc.); additional knowledge of 
NoSQL db’s will be an advantage) 
•Very sharp analytical skills and communication abilities, 
•Ability to integrate and work in an international 
environment, 
•Excellent command of the English Language in both 
written and oral form. 
•Ability to frequently travel to European and bordering 
countries 
•Flexibility, self-motivation and focus on high level, 
qualitative performance and the achievement of results. 
•EU work permit  
Only candidates deemed to fulfill the aforementioned 
qualifications will be invited to an interview.

We offer a competitive compensation package, continuous 
learning and training and above all a promising exposure 
to one of Europe’s leading IT Companies. Applicants should 
send their full CV to: Telesma Business Technologies S.A., 
77, Alexandras Ave., 114 74, Athens, t.: +30 216 9000004, 
f.: + 30 216 9000007, eml: ejswe@telesma.gr

AppArt SA is seeking a:

 Software Developer

The software developer will work under the supervision of 
the software architect and will be accountable for developing 
and maintaining key modules of AppArt’s Cortex Service 
Delivery Platform. The incumbent must be familiar with 
Java programming.

Job description: 
Technical tasks: 
•Designs, develops and modifies modules based on 

functional and system requirements 
•Work closely with the team leader, business analyst 
and product owner for understanding the functional and 
system requirements 
•Work closely with the software architect to ensure 
architectural integrity and product quality 
•Participate in testing process through unit testing and 
bug fixes 
 
Other tasks: 
•Participate in daily scrum meetings 
•Participate in sprint planning 
•Work closely with the development team manager to 
ensure quality and punctual software development within 
his/her responsibilities 
 
Qualifications required: 
•University degree in computer science or equivalent 
•Very good Java development skills 
•Good understanding of J2EE application architecture 
•Experience in web presentation tier software 
development (PHP/HTML/CSS) 
•Good understanding of relational databases  
(MySQL, Oracle) 
 
Nice to have: 
•Experience in J2EE application server software 
development (EJB, JMS, JTA) 
•Experience with Websphere 
•Experience with Eclipse IDE 
•Experience with Apache Karaf (OSGi) 
•Experience with BPMN2 and BPEL 
•Understanding of Hibernate framework 
•Reasonable understanding of Spring framework 
 
Interpersonal skills: 
•Self motivated, team player, action and results oriented 
•Well organized, good communication and reporting 
skills 
•Ability to successfully work under tight project deadlines

Organizational considerations: We are seeking a team 
player who enjoys technical challenges within a fast paced 
environment, applies sound judgment in successful task 
planning and execution, meets deadlines, and communicates 
the highest standards of professionalism in his/her appearance 
and work habits.

All CVs will be treated with strict confidentiality. Interested 
candidates should send their CVs to the following e-mail: 
info@app-art.gr

System / Hardware Engineer

ISI Hellas S.A., the leading developer of military command 
& control, data link, and simulator/trainer systems is looking 
for new talent to join our company. You will be working in a 
creative work environment where your input and contribution 
will matter.

Main responsibilities include: 
•Specification and integration of commercial off the 
shelf equipment in order to comply with operational  
and environmental requirements 
•Detailed analysis of hardware requirements, 
performance, specifications, and designs 
•System installation and hardware support 
•Hardware production and subcontractor coordination 
•Supporting test teams throughout the system 
integration and acceptance test 
•Logistics support 
 
Candidate’s profile: 
•Degree in electrical, electronics engineering or related field 
•Good verbal and written communication skills  
in the English language  
•5 years working experience in military command  
& control systems will be considered an asset 
 
Experience in: 
•Ruggedized hardware 
•EMI/EMC qualification standard  
•Reliability, maintainability, availability analysis

If this position is of interest to you and matches your 
background and career needs please send us your CV in 
English to: ISI human resources dept., Kritis 2 & Gravias 
12, 16451 Argyroupoli. Tel: 210-9647756 or Fax: 210 
9634892. E-mail: marilena.mavrodopoulou@isihellas.gr

Η εταιρεία International Publications Ltd, η οποία δρα-
στηριοποιείται στους τομείς των έντυπων και ηλεκτρονικών 
εκδόσεων και του τουρισμού από το 1975 και διαχειρίζεται 
μεταξύ άλλων την σημαντικότερη βάση δεδομένων για τον 
τουρισμό στην Ελλάδα, αναζητά:

Web Developer 
(Ref #DEV) 

για Μόνιμη Συνεργασία

Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία σε: 
•C#.NET, VB.NET, ADODB.NET 
•ASP.NET MVC 
•HTML, JavaScript, JQuery 
•SQL Server T-SQL knowledge and Database Modelling 
Skills 
•VbScript / Classic ASP 
•VBA 
 
Επιθυμητές πρόσθετες γνώσεις σε: 
•LINQ¨ 
•SQL Server administering skills 
•Knockoutjs 
•Booking.com XML API 
•WordPress 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@gtp.gr
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Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση στα δυτικά προάστια 
της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστή SQL - .NET

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες  
θα πρέπει να είναι: 
•απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας  
εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου ειδικότερα, 
•να γνωρίζουν στην πράξη SQL και .ΝΕΤ, 
•να έχουν απασχοληθεί κατά το «στήσιμο»  
και τη διαχείριση συστημάτων MIS 
•να μιλούν άριστα αγγλικά 
 
Η εργασία θα είναι πλήρης και αορίστου χρόνου. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω link: http://www.
cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/progcost

Cloud Systems Administrator 
[hr13]

Η Dataways είναι μία δυναμική εταιρία με εξειδίκευση σε 
υπηρεσίες για υποδομές Cloud και Collaboration, με τεχνο-
γνωσία αιχμής και με εξωστρεφή προσανατολισμό. Προσφέρει 
υπηρεσίες Cloud από το 2008 και έχει ανάγκη να ενισχύσει 
το Network Operations Center με νέους ανθρώπους που 
έχουν ταλέντο και όρεξη για νέες γνώσεις σε ένα ευχάριστο 
περιβάλλον.

Χρειάζεται να καλύψει θέσεις Systems Administrator για 
μόνιμη απασχόληση στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

Αν θεωρείς ότι: 
•έχεις ευχέρεια να επικοινωνείς με ανθρώπους 
•σου αρέσει να είσαι μεθοδικός 
•νοιώθεις την ανάγκη να δικαιολογείς ότι συμβαίνει  
γύρω σου 
•μπορείς να συνεργαστείς σε περιβάλλον ομάδας 
•αισθάνεσαι άσχημα όταν αθετείς υποσχέσεις 
•γνωρίζεις άπταιστα να μιλάς και να γράφεις στην αγγλική 
γλώσσα 
 
Kαι έχεις ικανή εμπειρία διαχείρισης στα ακόλουθα 
αντικείμενα: 
•LAN Switching, 802.1q, PVST, VTP, vPC/LACP 
•TCP/IP Networking 
•Routing protocols and BGP 
•Firewall με χρήση Cisco ASA ή open source 
•VPN technologies με χρήση Cisco ASA/IOS ή open source 
•SAN storage systems using FC, iSCSI, NFS 
•VMWare VI or Citrix XenServer 
•Linux OS kernel or system customization 
•Bash, Perl, Python programming 
•C/C++ programming 
•Debian, CentOS distributions administration 
•MySQL, Apache, PHP administration, Java applications 
server 
•Windows Server administration 
•Windows Active Directory administration 
 
Θα ήταν επιθυμητή η εμπειρία σε χρήση και διαχείριση 
στα παρακάτω συστήματα: 
•Server Blade systems 
•MySQL Clustering 
•IDS/IPS Systems 
•SIEM Systems 
•RIPE systems 
•Nagios 
•IPv6 
•SDN Integration 
•Puppet, Chef, Ansible, Salt 
•Cloud, Openstack or Cloudstack infrastructure 
•Helpdesk ticketing systems

Αν θεωρείς ότι είσαι κατάλληλος υποψήφιος στείλε μας 
το βιογραφικό σου με e-mail στο: hr13@dataways.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλους τους υποψηφίους.

Web Developer

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Άριστες γνώσεις σε OOPHP5 και Javascript (jQuery, 
jQuery Mobile) 
•Άριστες γνώσεις σε HTML/HTML5-CSS3, ειδικότερα 
στην ανάπτυξη responsive theme για το μεγαλύτερο ποσο-
στό των αναλύσεων 
•Άριστες γνώσεις σε βάσεις δεδομένων (MySQL, SQLite3) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε γνωστά PHP CMS (Κατά προ-
τίμηση Drupal 7, Wordpress). Οικειότητα στην ανάπτυξη 
custom modules και themes, καθώς και plugins 
 
Απαραίτητη αποστολή portfolio, που να υποδεικνύει τη 
δουλειά σας. 
 
Επιθυμητές γνώσεις: 
•Γνώσεις πάνω σε PHP Frameworks και λοιπά Javascript 
Frameworks 
•Γνώσεις πάνω σε Phonegap-Cordova 
•Γνώσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών σε native κώδικα  
για κινητές συσκευές (iOS, Android),  
θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

Εταιρία που δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες 
ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Μηχανικό Πληροφοριακών 
Συστημάτων / Τηλεπικοινωνιών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ μηχανικού πληροφοριακών συστημάτων  
ή τηλεπικοινωνιακού μηχανικού ή άλλης ισότιμης σχολής 
θετικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση δικτύων TCP/IP (routing, switching, 

firewalling κ.λ.π.) και επαγγελματική πείρα τριών  
(3) τουλάχιστον ετών στον τομέα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τεχνολογίες δικτύων 
•Γνώσεις σε δορυφορικά δίκτυα 
•Πιστοποιήσεις Cisco Routing / Switching επιπέδου CCNA 
και τεχνογνωσία σε VoIP / VoIPPBX (Asterix, Cisco Call 
Manager) θα ληφθούν σημαντικά υπόψη 
 
Προσωπικές ικανότητες & χαρακτηριστικά: 
•Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα, 
καλή κρίση, οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη 
ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων 
•Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συντονισμού ομάδας 
•Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό  
και για εγκαταστάσεις δικτύων 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στην ταχυδρομική θυρίδα: Τ.Θ. 80074, 
Τ.Κ. 18510, Πειραιάς. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΙΤ Booms δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης 
εφαρμογών διαδικτύου. Αναζητά:

Προγραμματιστή Mobile Εφαρμογών

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Εμπειρία σε προγραμματισμό Android & ΙΟS 
•Εμπειρία σε γνώση περιβάλλον ανάπτυξης .ΝΕΤ Visual 
Studio 2010. 
•Βάσεις δεδομένων MSSQL. 
•Εμπειρία σε HTML/CSS/JAVASCRIP 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Ολοκληρωμένες σπουδές. 
•Επιθυμητές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@itbooms.com

Η ΙΤ Booms δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης εφαρ-
μογών διαδικτύου. Η IT BOOMS είναι μια startup εταιρεία με 
αντικείμενο την ανάπτυξη μιας καινοτόμας mobile εφαρμογής 
η οποία θα λειτουργήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναζητά:

Προγραμματιστή Web Εφαρμογών

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Εμπειρία στην γλώσσα προγραμματισμού PHP. 
•Βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα MySQL. 
•Εμπειρία σε HTML/CSS/JAVASCRIPT. 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Ολοκληρωμένες σπουδές. 
•Επιθυμητές ικανότητες 
•Γνώσεις γραφιστικών προγραμμάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@itbooms.com

Junior Back-End Developer

Schedule: Full-time

OCEAN-it is a start-up, in Halandri, Athens. We will create 
a data-intense, multiplatform application and a Website. We 
have long-term financing in place, and the character of the 
project is such that it will never stop growing.

Job description: Being part of a team in development, delivery 
and management, using some experience in coding, testing 
and implementing.

Key responsibilities may include: 
•Analysis of technical application requirements and 
supporting the technical design process 
•Definition of function requirements related to people, 
processes and technology 
•Coding and testing program modules 
•Participation in the implementation of the technical 
infrastructure and the integration of technical and 
application components 
•Participation in execution and documentation of tests 
•Maintenance, tuning and trouble-shooting 
 
Must-have: 
•Excellent knowledge of PHP and good understanding of 
HTML5,CSS,Javascript 
•Excellent knowledge of database architecture (ORACLE 
or MySQL) 
•Experience in IDE as Android studio or Eclipse, visual 
studio, Netbeans 
•Experience in web service as SOAP or REST, JBOSS 
 
Knowhow: 
•Some experience developing mobile app application 
•Knowledge in cryptography and security 
•Ability to write high-performance, reusable code 
•Experience troubleshooting cross-browser & database 
compatibility issues 
•Knowledge of version control systems 
•Ability to speak English or French 
 
Good-to-have: 
•Experience in content management(Open CMIS or other) 

•Experience in Content-based image retrieval (CBIR) 
query by image content (QBIC) 
•Experience in EDI and GS1 in particular would be good 
•Experience in NFC 
•Experience in Apache Cordova 
 
Send your CVs to the following e-mail: info@oceanit.org

Junior Front-End Developer

Schedule: Full-time

OCEAN-it is a start-up, in Halandri, Athens. We will create 
a data-intense, multiplatform application and a Website. We 
have long-term financing in place, and the character of the 
project is such that it will never stop growing.

Job description: Being part of a team in development, delivery 
and management, using some experience in coding, testing 
and implementing.

Key responsibilities may include: 
•Analysis of technical application requirements and 
supporting the technical design process 
•Definition of function requirements related to people, 
processes and technology 
•Coding and testing program modules 
•Participation in the implementation of the technical 
infrastructure and the integration of technical and 
application components 
•Participation in execution and documentation of tests 
•Maintenance, tuning and trouble-shooting 
 
Must-have: 
•Excellent knowledge of Java and good understanding 
of C/C++ 
•Very good understanding of HTML,CSS, Javascript and 
PHP 
•Excellent knowledge of Android Developing( at least 1 
completed project) 
•Experience in IDE as Android studio or Eclipse, Visual 
Studio 
•Experience in web service as SOAP or REST, JBOSS 
 
Knowhow: 
•Some experience in database architecture 
•Knowledge in cryptography and security 
•Ability to write high-performance, reusable code 
•Experience troubleshooting cross-browser & database 
compatibility issues 
•Knowledge of version control systems 
•Ability to speak English or French 
 
Good-to-have: 
•Experience in content management(Open CMIS or other) 
•Experience in Content-based image retrieval (CBIR) 
query by image content (QBIC) 
•Experience in EDI and GS1 in particular would be good 
•Experience in NFC 
•Experience in Apache Cordova 
 
Send your CVs to the following e-mail: info@oceanit.org

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

Graphic Designers 
(Κωδ. DES.1)

Ψάχνουμε δύο άτομα για το δημιουργικό τμήμα της εταιρί-
ας μας με νέες ιδέες και γνώσεις στο packaging, editorial 
καταλόγων, newsletter και web design.

Θα θέλαμε: 
•έναν υποψήφιο graphic designer με γνώση desktop 
publishing 
•και έναν web – graphic designer 
 
Περιγραφή θέσεων: 
•Ελκυστική συσκευασία των προϊόντων και των brand μας 
•Γνώση των τρεχόντων trends & τεχνικών στο graphic 
και web design 
•Δημιουργία templates για εταιρικά e-mails και γνώση 
σχεδιασμού banners. 
•Ανάπτυξη των web sites της εταιρείας μας. 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης έργου  
και εκτίμηση παράδοσης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
online portfolio έργων 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
•Καλή γνώση MS-Office και internet 
•Επιθυμητή γνώση Adobe Dreamweaver & Adobe Flash, 
•Επιθυμητή γνώση HTML 5, CSS3, Basic Javascript , PHP, 
CMS 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι  
για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας 
επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον Lower 

•Ηλικία έως 37 ετών 
 
Παροχές: 
•Υπερσύχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
 
E-mail: cv2@fournarakis.gr 
Web site: www.fournarakis.gr

Plug-in, is looking for a part time (with an option FT) Web 
& Digital Designer to join its creative team. The selected 
candidate will be in Thessaloniki starting as soon as possible.

Should have an eye for good design, participate in a wide 
range of project and enjoy challenges. Must have at least 1 
year of web designing experience and be full of enthusiasm.

Required skills and qualifications: 
Qualifications: 
•Developing back and front end of new functionalities 
and sections of our clientele portfolio using PHP and 
Wordpress integrating with MySQL databases where 
necessary. 
•Making improvements and bug-fixes to existing 
websites using PHP and Wordpress. 
•Assisting in the support of other in-house products and 
sites. 
•Working with other members of the team to improve 
existing processes and procedures, and helping to 
identify new processes 
•Working within the team’s quality assurance and testing 
framework. 
 
Requirements: 
•Excellent XHTML, HTML5 / CSS3 Knowledge, PHP, 
Wordpres & Drupal (latest versions), Javascript, AJAX. 
•Fluent in English 
•At least 1 year of hands-on Wordpress experience 
is required as well as being particularly proficient 
in programming in object oriented PHP and MySQL 
databases. The successful candidate will have worked 
on, and developed database driven and transactional 
websites (sample URLs will be required) within a LAMP 
environment. 
•Good knowledge of W3C standards and practices,  
as well as an exemplary eye for detail. 
•Adobe Software, Photoshop, Fireworks and Illustrator 
•SEO understanding and ability to use Google  
Analytics 
•Excellent internet skills in using various browsers and 
search engines 
•Team player, quick learner, keep up to date with latest 
industry news and trends, able to work under pressure, 
meet deadlines, and have experience working within  
a digital agency or an online media. 
•Excellent communication and problem-solving skills 
with the ability and willingness to continually search  
for new ideas and development methods.

Non required skills: 
(Knowledge of one or more of them will be considered  
as a huge plus): 
•3D experience or familiarity 
•Video editing, animation & post production 
•2D character animation 
•Action Script 
 
Send your CVs to the following e-mail:  
info@plugin.com.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται: 

Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.
gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου 
& κας Γαλάνη.

Τηλεφωνητές – Τηλεφωνήτριες 
 για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: Πλατεία Κάνιγγος

Αντικείμενο απασχόλησης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
εργασθούν σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο την προ-
ώθηση επώνυμης κάρτας υγείας.

Απαραίτητα προσόντα:   
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο , πρωινό – απογευματινό     
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
CC-SL-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο  fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

 Outbound Call Center Agents  
(Part - Time)

Η MANPOWER, εκ μέρους πολυεθνικής εταιρίας τηλεπι-

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

κοινωνιών, αναζητά: Outbound Call Center Agents για 
part-time απασχόληση (4ωρο – 6ωρη).
Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στελε-
χώσει τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλεφωνικού 
κέντρου και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επι-
κοινωνία με υποψήφιους αλλά και υπάρχοντες πελάτες με 
στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον MS Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές  
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως 
πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα  
και αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα και έμπει-
ρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

Για να κάνετε αίτηση μπείτε στο www.manpowergroup.gr, 
δείτε όλες τις αγγελίες μας και δημιουργήστε το δικό σας 
λογαριασμό My Manpower! Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 
6931237 – 210 6931225, (Βουτσαράς Δημήτρης / Κοψαύ-
της Πάνος).

Yπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων  
(4ωρη Απασχόληση)

Όνομα πελάτη: Μεγάλος οργανισμός τηλεπικοινωνιών 
Τοποθεσία: Ψυχικό (πλησίον μετρό Πανόρμου) 
Αμοιβή / παροχές: Σταθερός μισθός & bonus 
Κλάδος: Telecommunication

Περιγραφή εργασίας: 
•Μεγάλος οργανισμός ενδιαφέρεται για άμεση κάλυψη 
θέσεων yπαλλήλων εξερχομένων κλήσεων. 
•Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία με πελάτες με σκοπό 
την ενημέρωση και την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων & υπηρεσιών σε νέο πελατολόγιο 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
•4ωρη πρωινή- απογευματινή απασχόληση  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Διάθεση και όρεξη για εργασία 
•Θετική σκέψη 
•Ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
•Ευγένεια, δυναμισμός

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

Υπάλληλοι  
Προώθησης Ασφαλιστικών Προϊόντων

Η εταιρεία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
προϊόντων. H B4U αναζητά εκπροσώπους (με πιστοποίηση 
ή όχι), τηλεφωνικών πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων.

Ωράριο εργασίας: Μερική απασχόληση  
Καθήκοντα: Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων 
ασφαλιστικών προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office) 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή  
(όχι αναγκαία) 
•Πιστοποίηση ασφαλιστικού συμβούλου προαιρετική 
•Ομαδικό πνεύμα  
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και bonus 
•4ωρη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε ασφαλιστικά 
προϊόντα 
•Προοπτικές εξέλιξης (team leader - supervisor) 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.grή στο τηλέφωνο: 
210 6706000, Κωδικός θέσης: ΑΠ.

Εταιρεία ιατρικών επιστημονικών εκδόσεων με πολυετή 
παρουσία στο χώρο, ζητεί για το νέο της υποκατάστημα στο 
Γκάζι (έναντι σταθμό μετρό Κεραμεικός) συνεργάτιδες για 
την παρακάτω θέση:

Κυρίες με Πείρα στο Telemarketing

Για τη διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου ιατρών  
& οδοντιάτρων πανελλαδικά. 

Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικό μισθό (αναλόγως θέσεως) 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Πλήρη εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό κλίμα 
 
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν  
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
tempo.co@windowslive.com

H BestNet αναζητά υποψήφιους για πρωινό ωράριο 10:00-
16:00 ως:

Φοιτητές - Φοιτήτριες 
(Κωδικός θέσης, Κωδ: 8)

Το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι η τηλεφωνική επι-
κοινωνία με δυνητικούς αλλά και υπάρχοντες πελάτες, με 
στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση 
υπηρεσιών internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Σταθερό ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή  
10:00-16:00 
•Διάθεση για εργασία 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•Έξτρα μπόνους επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητες εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (2’ απόσταση από το μετρό  
Σεπολίων)

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη τμήματος προσωπικού. Όλες 
οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές, e-mail: 
z.kourafa@bestnet.com.gr, φαξ 211 105 1787, Διεύθυνση 
εργασίας: Γερακίου 26, Σεπόλια, Αθήνα, (στάση μετρό Σεπόλια).

Η εταιρεία KeyNet αναζητά:

Υπάλληλους στα τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών 
και Διεκπεραίωσης Παραγγελιών 

(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)

Η εταιρία παρέχει: 
•5ωρη ή 8ωρη απασχόληση 
•Βασικός μισθός, ΙΚΑ 
•Πενθήμερη εργασία 
•Πλήρης εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε μια από  
τις δυναμικότερες εταιρίες του χώρου 
 
Άμεση πρόσβαση μετρό ελληνικό. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
keynet.office@gmail.com

Εκπρόσωποι Πωλήσεων  
(Σταθερός Μισθός)

Η MANPOWER, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά επι-
κοινωνιακούς και δυναμικούς υποψήφιους για εργασία σε 
call center. Δεν απαιτείται σχετική εμπειρία.

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ως αρμοδιότητα την τηλεφωνική 
επικοινωνία με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, με στόχο 
την αναλυτική ενημέρωση τους για καινούργιες υπηρεσίες 
και για αναβάθμιση συμβολαίων.

Τι πρέπει να διαθέτεις; 
•Άνεση λόγου στην προφορική σου επικοινωνία 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Επαγγελματισμό και συνέπεια 
•Όρεξη για εκμάθηση καινούργια γνώσης 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Τι προσφέρουμε; 
•Εισαγωγική εκπαίδευση 2 εβδομάδων με πληρωμή 
•Σύμβαση εργασίας με εξασφάλιση μισθού, συνέπεια  
στις πληρωμές και αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Πολύ ανταποδοτικά μπόνους 
•Δυνατότητα εξέλιξης ή εσωτερικής μετακίνησης 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, άμεσα προσβάσιμο από 
ΜΜΜ 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pkopsaftis@manpowergroup.gr. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 6931225 / 210 6931237.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Ταχέως αναπτυσσόμενη εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλ-
λυντικών και μηχανημάτων αισθητικής - ιατρικής με δυναμική 
παρουσία στους χώρους της αισθητικής - ιατρικής και των 
καταστημάτων καλλυντικών, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Προωθήτρια Δερμοκαλλυντικών Προϊόντων 
Με έδρα την Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Προώθηση δερμοκαλλυντικών προϊόντων εντός  
φαρμακείων και καταστημάτων καλλυντικών 
•Συμβουλευτική και προτάσεις σχετικά με τη σύνθεση  
και εφαρμογή των προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Εμφανίσιμη 
•Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
δερμοκαλλυντικών 
•Άριστη γνώση αγγλικών - ελληνικών 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευέλικτα ωράρια 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία e-mail: human-
resources@dermacon.gr στο fax: 210 6745201 ή στη δι-
εύθυνση: DERMACON, Δελφών 5 και Κηφισίας, Χαλάνδρι, 
15233. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού ζητά για λογαριασμό με-
γάλης ελληνικής εταιρίας αναζητά:

Merchandisers 
 Τοποθεσία: Αθήνα

Στόχος εταιρίας: Η δημιουργία εμπορικού τμήματος η οποία 
θα απαρτίζεται από merchandisers οι οποίοι θα προαχθούν 
σε πωλητές.

Δίκτυο διανομής: «Κρύα αγορά» (από καταστήματα  
ψιλικών έως και HO.RE.CA) 
Ταυτότητα εταιρίας: Leader στο χώρο της 
 
Προσόντα:  
•Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλεγίου 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί  
σαν πρόσθετο προσόν 
•Προϋπηρεσία από 1 έως 3 έτη σε merchandising  
σε δίκτυο super market 
 
Παροχές:  
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Μισθολογικό πακέτο πολύ πάνω από τον βασικό μισθό 
•Bonus: τα οποία θα δοθούν το 1Ο τετράμηνο βάση ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών  
 
Επιπλέον παρέχονται από την εταιρία τα απαραίτητα εργα-
λεία δουλειάς: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο με πλήρη κάλυψη εξόδων 
•Εταιρικό κινητό 
•Εταιρικό φορητό υπολογιστή 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 10/7/2014 
έως 20/8/2014. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν τα βιογραφικά τους με κωδικό (HR 22028), μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

•Με κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία και το ομαδικό 
πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
και παροχών. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
 
Περιοχές καταστημάτων: Καλλιθέα, Ζωγράφου,  
Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:
Πωλήτρια  

για το Κατάστημα του Κηφισού
Καθήκοντα 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών  
και διαδικασιών καταστήματος 
•Παρακολούθηση προϋπολογισμού καταστήματος  
και στοχοποίηση πελατών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•5ετή εμπειρία σε θέση πωλήτριας 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και οργάνωσης 
 
Βιογραφικά στο e-mail:info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Πωλήτριες  
Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: info@orchestrahellas.gr 
•Fax: 210-9889140 
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- ΑL-05.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, με πα-
ρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου 
Dixons, ζητά για το κατάστημα στον Πύργο:

Πωλητές/τριες 

 Μερικής απασχόλησης

•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 αρέσει  
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 
Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί 
πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εται-
ρίας είναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει 
κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προ-
ϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοι-
νωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης 
μετά την πώληση.

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω της ιστοσελίδας: http://www.kotsovolos-careers.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το κέντρο ελευθέρων σπουδών e-ducate.gr, αναζητά:

Account Manager

•Για ανεξάρτητη συνεργασία. 
•Για τη διεύρυνση του εταιρικού του πελατολογίου. 
•Υψηλά ποσοστά και bonus αποδοτικότητας. 
 
Παρακαλούμε μόνο σοβαρές προτάσεις!  
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-ducate.gr

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων 
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον τομέα 
των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργάζεται με 
την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα 
συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
ασφαλιστικού  συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας και 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας: για αποστολή βιογραφικών 
e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Από ανώνυμη εταιρία ζητείται:

Κύριος ή Κυρία με Εμπειρία σε Εισαγωγές  
και Εξαγωγές Καλλυντικών  
Προϊόντων για Συνεργασία 

Κωδ. Θέσης: Exp.10.06

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστα αγγλικά 
•Γνώση της αγοράς καλλυντικών προϊόντων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας 
 
Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό Exp.10.06  
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr
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Area Sales Manager

Η Εργάνη ΑΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης και της βελτίω-
σης των παρεχόμενων υπηρεσιών της αναζητά Υπεύθυνο 
Πωλήσεων για τις περιοχές «Αττική και Νότια Ελλάδα».

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο οπτικού - οπτομέτρη ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων στο 
κλάδο των οπτικών καταστημάτων ή των φαρμακείων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Excel και Powerpoint 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης 
χρόνου  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές 
•Bonus ανάλογο των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτο-
γραφία) στο e-mail:  amarkoutsas@erghani.gr ή στο φαξ: 
210 7796891.

Ο πελάτης  μας, μεγάλη εμπορική επιχείρηση δομικών υλικών, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων (SΑJSS07) 
με έδρα τη Δυτική Αττική

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πώληση γυψοσανίδας 
(ιδανικά γνώση συνεργείων ξηράς δόμησης) 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η χαρτογράφη-
ση της αγοράς και των επαγγελματιών (συνεργείων) και η 
διεύρυνση του παρόντος πελατολογίου.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

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

Η εταιρία Apostolos Bobolas S.A. στα πλαίσια της ανάπτυξης 
των πωλήσεων νέων καινοτόμων προϊόντων, ζητεί:

Ανθρώπινο Δυναμικό  
Πωλητές

Για τη στελέχωσή της, σε όλη την Ελλάδα  
συμπεριλαμβανόμενων και των νησιών. 
 
•Πολύ μεγάλη προοπτική, ικανοποιητικές απολαβές,  
άριστο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Αποστολή πλήρες βιογραφικού στο e-mail: apostolosbobolas@
gmail.com. (Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος θα προτι-
μηθούν τα άτομα που πληρούν τα περισσότερα ποιοτικά 
κριτήρια).

Διευθυντής Πωλήσεων 
 (Διεθνή και  Εγχώρια Αγορά)

Ανερχόμενη ελληνική εταιρεία με παραγωγική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα στον χώρο του τροφίμου αναζητά διευθυντή 
πωλήσεων για την εγχώρια και διεθνή αγορά.

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Στρατηγική πωλήσεων (αγορών, καναλιών,  
επενδύσεων, τιμοκαταλόγου, προϊοντικό κ.α.) 
•Εκπόνηση και παρακολούθηση προϋπολογισμού  
πωλήσεων 
•Ανάλυση κερδοφορίας, τιμολογιακή πολιτική 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εντοπισμός νέων επαγγελματικών ευκαιριών 
•Διεξαγωγή ερευνών (αγοράς, ανταγωνισμού  
και καταναλωτή) 
•Συνδετικός κρίκος με τα υπόλοιπα τμήματα εταιρείας 
(logistics, οικονομικό κ.α.)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•5-7 χρόνια σχετική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα  ταξιδιών 
•Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Θετική προσωπικότητα και ευελιξία 
•Διαχείριση οικονομικών θεμάτων και στρατηγική σκέψη  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
g.pefani@stantonchase.com

Στελέχη Προώθησης Προϊόντων

Μεγάλος όμιλος εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο  
σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όσο και στο ευρύτερο φάσμα 
παροχής υπηρεσιών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στις 
διευθύνσεις προώθησης προϊόντων των επιχειρησιακών 
του μονάδων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών και 
•Οργανωτική ικανότητα και μεθοδικότητα 
 
Το “πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας,  
ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης  
εκπαίδευσης είναι δελεαστικό. 

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

Solution Sales Consultant – Greece 
 and Cyprus (Athens)

SDSD Esquire is part of the SDSD Holdings Group - a software 
and services company supporting the maritime industry. 
 
As part of expansion plans, we are seeking an experienced 
solution sales consultant with maritime  experience to work 
in our business in Greece and Cyprus responsible for finding 
new clients for our range of software products and services 
in the region, as well as working with existing clients to 
develop new opportunities.

Job description: The position requires software or services 
sales expertise to the Shipping/Maritime industries with a 
proven track record of prospecting and closing new business.

Note: Candidates without sales experience but with good 
shipping contacts are also welcomed to apply. The main 
responsibilities of the solution sales consultant include:

•Identifying business opportunities in the shipping 
industry 
•Developing sales plans for our clients on software  
and professional services 
•Sell software solutions and related services to 
prospective and existing customers in the region 
•Meeting or exceeding assigned revenue goals by 
identification, contact, qualification and development  
of viable new accounts 
•Sales Pipeline development and management 
•Managing the prospecting plan development and 
execution for new accounts 
•Developing, executing and delivering quality  
solution-focused client presentations 
•Presenting and articulating advanced product features, 
benefits, and overall product solutions 
•Developing and managing reference sites through high 
quality, technical and professional, client relationships 
•Negotiating pricing and contractual agreement to close 
the sale 
•Detailed account strategy development  
and maintenance.  
Experience / skills required: 
•Required good contacts within shipping/maritime 
industry 
•Strong software or solution sales experience evidenced 
by sustained over-quota performance 
•At least 4 years of experience in sales function 
•Experience with Enterprise-level software solutions in 
the asset intensive and process industries, i.e., Enterprise 
Resource Planning (ERP), Planned Maintenance Systems 
(PMS) and/ or systems like Danaos, Benefit, AMOS 
•In-depth knowledge of shipping industry 
•Familiar with value-based (consultative) selling 
techniques 
•Good English skills are required - both written and oral. 
 
We offer:  
•Excellent working conditions 
•Performance based remuneration, with high OTE 
potential resulting from new and expanding product and 
services portfolio 
•Interesting and challenging projects 
•Opportunities for growth and career development. 

If you feel that you can offer added value to our company 
and are interested in this opportunity, please send your CV 
to the following e-mails: hr@sdsd.com  or recruitment@
sdsd.com with an updated C.V. in English. Confidentiality 
of all applications is assured!

Ανώνυμη εκδοτική εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των νομι-
κών & φορολογικών βιβλίων και των CD ROM, για τη στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
(Ένδειξη: ΕΠ-13)

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεων door 
to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(προμήθειες & bonus)* 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση  
* Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ. 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά σημειώματα 
να αποστέλλονται με την αντίστοιχη ένδειξη υπ’ όψιν κου 
Γουμενοπούλου, e-mail: goumenopoulos@sakkoulas.gr, 
fax: 210 3390075.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η Ariti A.E. για τη στελέχωση του ορθοπεδικού τμήματος 
ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Πωλητές με Εμπειρία  
στο Χώρο του Χειρουργείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θα εκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χειρισμό Η/Υ 
•Υπευθυνότητα – συνέπεια – ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθός ανάλογος των προσόντων 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παραπάνω 
να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη Δ/νση: 
ARITI Α.Ε. Λεωφ. Τατοΐου 52, 136 77 Αχαρναί Αττικής, 
e-mail: hr@ariti.gr, Υπ’ όψη Ν.Κ.

Αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στον ια-
τρικό χώρο αναζητά για το νεοσύστατο τμήμα homecare:

Ιατρικό Επισκέπτη  
με Ειδίκευση στα Επιθέματα

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση – αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο 
 
Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν τις προϋπο-
θέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Παιδίατρος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο φαξ: 210 8212611. Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ. 210 8211888 και στην ιστοσελίδα μας: www.
sosiatroi.gr

Ειδικευμένος Ιατρός

•(Γενικής ιατρικής ή άλλης ειδικότητας) με πολύ καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για 
διαχείριση περιστατικών και αεροδιακομιδών.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
medicaldesk@athensassistance.gr

Ο όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών υγείας Euromedica 
Α.Ε., αναζητά ιατρικό προσωπικό για την κάλυψη θέσεων 
πλήρους απασχόλησης, στην Αφρική:

Ιατρούς Διαφόρων Ειδικοτήτων 
(MDAFR.02072014)

Ειδικότητες 
•Παθολόγος – Διαβητολόγος 
•Γενικός Χειρούργος 
•Ορθοπεδικός 
•Καρδιολόγος 
•Ακτινολόγος 
•Παιδίατρος 
•Οφθαλμίατρος 
•Οδοντίατρος  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ιατρικής σχολής με ειδικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ευελιξία 
•Δυνατότητα διαμονής για τουλάχιστον 1 χρόνο  
σε χώρα της Αφρικής  
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@euromedica.gr ή στο fax 2310 
812070, υπόψη Διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων. Για όλα 
τα βιογραφικά σημειώματα θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Βοηθό Γναθοχειρουργού 
Περιοχή Πειραιάς

Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο σχολής παραϊατρικών επαγγελμάτων  
(μαιευτικής, νοσηλευτική χειρουργείου κ.λ.π) 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε περιβάλλον  
νοσοκομείου. 
•Εμπειρία από χώρο χειρουργείου.     

•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση επικοινωνίας 
•Δυνατότητα  πλήρους απασχόλησης 
•Το ωράριο θα είναι 3 ημέρες σπαστό και 2 συνεχόμενο 
•Λόγω ωραρίου, θα επιλεγούν υποψήφιοι από την περιοχή 
του Πειραιά. 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεργασία με προοπτική

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό (HR 22058), μέσω e-mail: cv@ingroup.grή fax: 210 
8210230. Τηλ. επικοινωνίας 210 8210555.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές 

για Εργασία στη Γερμανία

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

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

Η εταιρεία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποιείται στην 
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 
επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων αναζητά:

Νοσηλευτές/ριες

•Για τη στελέχωση του τμήματος των επιθεμάτων με απα-
ραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη, για πλήρης ή μερική 
απασχόληση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@advanceproducts.
gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

Η νέα επαγγελματική ευκαιρία στον τομέα της εντατικής 
περίθαλψης ασθενών κατ’ οίκον. Η εταιρεία GIP mbH δρα-
στηριοποιείται εδώ και πάνω από 15 χρόνια στην Γερμανία 
και την Αυστρία και έχει εξειδικευτεί στην μακροχρόνια κατ’ 
οίκον περίθαλψη παιδιών και ενηλίκων, που χρήζουν εντα-
τικής φροντίδας. Σήμερα στον χώρο μας είμαστε πλέον μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Γερμανίας. Στα πλαίσια 
του προγράμματος Work & Travel αναζητούμε:

Νοσηλευτές/-τριες 

Για τη φροντίδα ασθενών, που χρήζουν εντατικής περί-
θαλψης κατ’ οίκον σε όλη τη Γερμανία. 
Η γνώση Γερμανικών δεν είναι απαραίτητη!

Δουλεύοντας στην GIP: Η αρχή μας «Επιστρέφω στη Ζωή» 
έχει στόχο την ενεργή υποστήριξη των ασθενών μας στην 
διατήρηση της προσωπικής ποιότητας ζωής τους. Παράλληλα με 
την επαγγελματική φροντίδα των ασθενών μας, προσπαθούμε 
να τους εντάξουμε ξανά στην καθημερινότητά τους και να 
τους υποστηρίζουμε ενεργά σε όλες τους τις δραστηριότητες.

Τι προσφέρουμε: 
•Δωρεάν εντατική εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας 
•Απόκτηση εργασιακών δικαιωμάτων στη Γερμανία 
•Διαμονή σε κάποιο από τα διαμερίσματα της εταιρείας 
μας στην εναρκτήρια φάση 
•Εργασιακές εμπειρίες σε ένα πρότυπο σύστημα υγείας 
•Ευκαιρίες μετεκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέ-
λιξης 
•Πολύ ελκυστική αμοιβή 
•Υποστήριξη από ελληνόφωνο συνεργάτη μας για ό,τι 
χρειαστείτε 

Τι ζητάμε:  Να είστε απόφοιτος σχολής νοσηλευτικής (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ), να έχετε ενδιαφέρον για την φροντίδα ασθενών που 
χρήζουν εντατικής φροντίδας και διάθεση να εργαστείτε 
στην Γερμανία. 

Για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, 
αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ελένη Ιωαννίδου στα 
παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Πληροφορίες σχετικά με 
το πρόγραμμα Work & Travel μπορούμε να σας στείλουμε 
στα ελληνικά, γερμανικά ή αγγλικά. 

Παρακαλούμε στις αιτήσεις σας να αναφέρετε πάντα τον 
κωδικό αριθμό θέσης 04-1051.  GIP Gesellschaft für 
medizinische Intensivpflege mbH. Τμήμα προσωπικού, 
Marzahner Straße 34, D-13053 Berlin. Τηλ.: 0049 30 
232 58 803, e-mail: Eleni.Ioannidou@gip-intensivpflege.
de, website: www.nursing-career-europe.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
O εκπαιδευτικός οργανισμός Winners Education με συνεχώς 
αναπτυσσόμενη πορεία από το 1993 έχει σαν πυλώνες της 
φιλοσοφίας του την καινοτομία, την επικοινωνία, και την 
προσωπική ανάπτυξη, τόσο των εκπαιδευομένων όσο και 
των εκπαιδευτών. Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης 
των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Αγγλικής, Ιταλικής, Ισπανικής, 
Ρώσικης, Κινέζικης Γλώσσας 

(κωδικός θέσης: LAN14)

Για τη στελέχωση παιδικών & ενήλικων προγραμμάτων. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία και παράδοση μαθημάτων βασισμένη στους 
μαθησιακούς στόχους του επιπέδου με χρήση νέων τεχνο-
λογιών και της διδακτέας ύλης 

•Παράδοση διδακτέας ύλης με τρόπο δημιουργικό 
•Φροντίδα κάλυψης των μαθησιακών αναγκών όλων  
των σπουδαστών 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα του κέντρου 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση  
των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
και εκδηλώσεις του Κέντρου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
(από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο 
εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) 
•Άδεια διδασκαλίας 
•Αποδεδειγμένη επιμόρφωση στην διδακτική μέσω  
σεμιναρίων 
•Χρήση Η/Υ και Internet με ευχέρεια 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Επιθυμία για συνεχή προσωπική ανάπτυξη 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διαθεσιμότητα για πενθήμερη απασχόληση 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Η διδασκόμενη γλώσσα ως μητρική 
•Εμπειρία στην διδασκαλία ενήλικων ή παιδικών  
προγραμμάτων 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των ατομικών εκπαιδευτικών αναγκών  
των σπουδαστών 
 
Ο όμιλος προσφέρει: 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Συνεχής επιμόρφωση στις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές  
μεθόδους 
•Ανάπτυξη προσωπικής πρωτοβουλίας 
•Υποστηρικτικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Άμεση πρόσληψη  
 
Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία μέσω 
του link: http://winners.edu.gr/career/

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

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  
(Κωδ: ΤRAINCONS.ATH)

Περιγραφή θέσης: 
•Ο σύμβουλος εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την 
προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο υπάρχον 
πελατολόγιο της εταιρείας, αλλά και στην εύρεση νέου 
πελατολογίου. 
•Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω  
στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην πώληση 
υπηρεσιών σε εκπαιδευτικό οργανισμό. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό 
λόγο. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr ή στο 
fax: 2310 920770. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο ΑΕ, ένα από τα ανερχόμενα χυτήρια 
των Βαλκάνιων και της Ευρώπης, λειτουργώντας σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 και 
OHSAS 18000 στους τομείς σχεδίασης, μελέτης, χύτευσης 
και κατεργασίας χυτών εξαρτημάτων αναζητά ένα (1) άτομο 
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Κοστολόγησης - Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης 
•Επισκέψεις πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
•Κοστολόγηση χυτών προϊόντων, μηχανουργικών  
κατεργασιών και ολοκληρωμένων μηχανολογικών  
κατασκευών 
•Κοστολόγηση κραμάτων 
•Σχεδιασμός προϊόντων σε 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα  
για σκοπούς κοστολόγησης 
•Αποστολή οικονομικών προσφορών, διαπραγμάτευση  
με πελάτες και παραγγγελειοληψία 
•Στρατηγικές προσέγγισης νέων πελατών 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών πριν και μετά την πώληση 
•Σχεδίαση και ενημέρωση διαφημιστικής καμπάνιας  
(διαφημίσεις, οργάνωση συμμετοχής σε εκθέσεις κ.α.) 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτη ΑΕΙ μηχανολόγων μηχανικών 
•Έως 35 ετών 
•Αρίστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων της 
Microsoft (Windows 97, Windows 2000, Windows XP) 

•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων του Microsoft 
Office (Επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα,  
παρουσιάσεις, internet) 
•Επιθυμητή γνώση στα τεχνικά πακέτα: Solidworks  
(3D design software) 
•Επιθυμητή γνώση ERP και CRM 
•Επιθυμητή γνώση γερμανικών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα,  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
egnatia.foundry@egnatiafoundry.gr ή μέσω fax στον αριθμό: 
23430 95645

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
πληροφορίες για την ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο Α.Ε. επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.egnatiafoundry.gr. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο  
για Μηχανικό Πωλήσεων  

στο Τμήμα B2B της Εταιρίας,  
(CV/1)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά για τη σεζόν 2014 για το τμήμα συντήρησης:

Ψυκτικό

•Με προϋπηρεσία και εμπειρία στις αντλίες θερμότητας 
και στους ψυκτικούς θαλάμους.

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

Τεχνικοί H/W - S/W 
στον Τομέα Αυτοματισμού Γραφείου και IT

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του 
Business Imaging & Professional Print και των ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών συσκευών,  επίση-
μη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, Olympus, Pioneer, 
TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, Hisense, Océ και Nec 
για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα γραφεία της στην Αθήνα 
Τεχνικό H/W– S/W.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών στην επισκευή εκτυπωτικών  
μηχανημάτων 
•Γνώση δικτύων Η/Υ 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Άτομο πρόθυμο και υπεύθυνο 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην επισκευή μεγάλων ψηφιακών  
εκτυπωτικών συστημάτων 
•Γνώση στη διαχείριση χρώματος 
•Γνώση εφαρμογών (Photoshop, adobe design suite, 
corel, EFI Fiery) 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφάλιση κάλυψη ΙΚΑ 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό

•Απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την κάλυψη θέσης στο τμήμα 
μηχανουργείου του εργοστασίου. 
•Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Lower) και καλή χρήση Η/Υ. 
 
Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@egnatiafoundry.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός ή  
Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

Απαραίτητη προϋπόθεση μεταπτυχιακό στο marketing. 
Απόφοιτος (ΑΕΙ-ΤΕΙ) έως 32 ετών, με εκπληρωμένες τις 
στρατολογικές του υποχρεώσεις για πλήρη απασχόληση και 
μόνιμη εργασία σε μεταλλουργεία της Θεσσαλονίκης 57003 
Άγιος Αθανάσιος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•άριστη γνώση AutoCAD, solidwarks ή inventor. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•προϋπηρεσία 
•γνώση άλλων ξένων γλωσσών (θα εκτιμηθεί) 

•πάσης φύσεως  περαιτέρω εξειδίκευση γνώσει  
και εμπειρία. 
Προσφέρονται: 
•ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail:INFO@
GEKASMETAL.GR, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 538103, 
υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτριος Γκέκας.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

•Ενεργειακής κατεύθυνσης, με εμπειρία σε αυτοματισμούς, 
πίνακες μέσης - χαμηλής τάσης, για το τμήμα services. Θα 
εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονόμων προστασίας, μετασχημα-
τιστών ισχύος και γεννητριών.

Αποστολή βιογραφικού στο, e-mail: info@amcoelectric.gr

Μεγάλη γερμανική εταιρεία ζητεί:

Πολιτικούς Μηχανικούς

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε σιδηροδρομικά έργα. 
•Για διετή εργασιακή απασχόληση στην Αφρική  
και τα επόμενα χρονιά στη Γερμανία. 
•Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλωσσάς  
(γραπτή & προφορική).

Να αποσταλούν βιογραφικά σε μορφή europass στη γερμανική 
ή αγγλική γλωσσά με φωτογραφία και συννημένα έγγραφα που 
να πιστοποιούν σπουδές, μεταπτυχιακά και εργασιακή εμπει-
ρία στη δ/νση: πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG 
Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00 : 2810330009, Κα Βενια-
νάκη: 6973348931, Κα Καλπακτσή: 6973326214, e-mail: 
info@md-hellas.gr

Ηλεκρονικός Μηχανικός ΤΕ  
ή Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ

•Θέση: Τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
•Τόπος: Θεσσαλονίκη 
•Πλήρης απασχόληση 
 
Επιπλέον προσόντα: Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών 
και Η/Υ. 
 
Η εταιρεία: Η Energy Water δραστηριοποιείται  
στα συστήματα επεξεργασίας νερού και στο εμπόριο  
φίλτρων νερού και χημικών. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@energywater.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 654555, 6946 020015.

Η FAMAR Α.Β.Ε. ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής 
φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το ερ-
γοστάσιο φαρμακευτικών της στην Ανθούσα:

Μηχανικό Συντήρησης  
(ΜΣΑ_052014)

Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία  
των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας  και θα έχει  
τις εξής αρμοδιότητες: 
 
•Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά  
τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις κλπ) 
•Προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού 
•Βελτιωτικές ενέργειες 
•Συνεργασία με τα αρμόδια άτομα παραγωγής  
και συσκευασίας 
 
Η θέση αφορά εργασία στη Γ΄ βάρδια (22:00 – 06:00). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πρακτικός μηχανικός ή πτυχιούχος μηχανολόγος  
μηχανικός ΤΕΙ 
•Εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση 
•Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση χρήσης Η/Υ 
 
Προσφέρουμε:  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό  
περιβάλλον 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέ-
σης) στo παρακάτω link: http://famarforms.applymycv.gr/
mainsite/careers.html

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγάλη εταιρία συμβούλων περιβάλλοντος επιθυμεί τη 
μόνιμη συνεργασία με μηχανολόγο μηχανικό με εμπειρία 
στις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων και δικτύων, 
στο σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας υγρών και στερεών 
αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού πακέτου Autocad 
•Γνώση πακέτου ΗΜ μελετών Adapt 
•Γνώση υδραυλικών υπολογισμών σε μονάδες  
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: iosdev013@gmail.com

Χημικός Μηχανικός

Μεγάλη εταιρία συμβούλων περιβάλλοντος επιθυμεί τη μόνιμη 
συνεργασία με χημικό μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση 
στερεών και υγρών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα στην 

εκπόνηση υγειονολογικών υπολογισμών και σε διεργασίες 
(process) επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: iosdev013@gmail.com

Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

Με εμπειρία στη σύνταξη μελετών και την έκδοση οικοδο-
μικών αδειών για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία.  
 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ  
και τακτοποίησης αυθαιρέτων.  
•Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
secretariat@karfopoulou.gr

Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

Με εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών 
δημοπράτησης ιδιωτικών έργων και την έκδοση οικοδομικών 
αδειών για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. 

Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ  
και τακτοποίησης αυθαιρέτων.  
 
•Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
secretariat@karfopoulou.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο του business imaging & professional print και των 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών 
συσκευών,  επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, 
Olympus, Pioneer, TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, 
Hisense, Océ και Nec για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα 
γραφεία της στην Αθήνα Οδηγό.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ & Δ΄ κατηγορίας 
•Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Άτομο πρόθυμο και υπεύθυνο 
•Εμπειρία σε διανομές στο λεκανοπέδιο αττικής  
και στα πρακτορεία μεταφορών 
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφάλιση κάλυψη ΙΚΑ 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για 
τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να προ-
σλάβει τρεις:

Οδηγούς - Πωλητές XVAN 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 
στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους, συνοδευόμενη από 
τις κατάλληλες αρετές πωλήσεων, επικοινωνίας, οικονο-
μικής διαχείρισης, που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν την 
εκτέλεση της εργασίας για την υπόψη θέση.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του παρακάτω link: http://
www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/xvan

Μεγάλη πολυεθνική εταιρία ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Διακοσμητή / Οδηγό 
Με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Σπουδές: Τεχνικής προέλευσης. Γνώσεις μηχανολογίας, 
ξυλουργικής επιθυμητές 
•Προϋπηρεσία: merchandiser, διακοσμητής,  
βοηθός αποθηκάριος και συναφή επαγγέλματα 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (Lower) 
•Γνώσεις PC: ADSL 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εκτός έδρας και νυχτερινής 
εργασίας 
 
Προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
και άριστο περιβάλλον εργασίας. 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: irene_efremidis@playmobil.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Αποθηκάριο Καταστημάτων

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: info@orchestrahellas.gr 
•Fax 210-9889140 
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- SM 01.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Κέρκυρας 
υποψήφιους για τη θέση:

Maitre (M/14)

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

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προ-
σόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη 
φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στην πα-
ρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
εστιατόριο στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Σερβιτόρος  
(κωδ. θέσης: THE_B_S)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης  
γλώσσας (θα εκτιμηθεί). 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.
com.  Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για το ξενοδοχείο Aquis Capo Di Corfu, στην Κέρκυρα, 
υποψήφιους για τις θέσεις:

Μάγειρα Α’, Μάγειρα Β’, Μάγειρα Γ’ 
(C/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη θέση 
εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή μονάδα all 
inclusive 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής (Σ.Τ.Ε.) 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού 
•Απαραίτητες συστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη φωτογραφία, ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
capodicorfu@aquisresorts.com & fmarkesinis@aquisresorts.com

Σερβιτόρος

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων Small 
Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει ως ο ιδανικός 
χώρος για πολυτελείς διακοπές στην Πάτμο, μαγεύοντας τους 
επισκέπτες που αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική 
φροντίδα και παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6972 000277.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας 
•Γνώση αγγλικών σε επίπεδο lower ή ανώτερο  
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014:

Bartender

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής η σχολής 
bartenders 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία  
4 και 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ρωσική  
γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 

•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel) 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
•E-mail:hrd@iliomare.gr 
•Fax: 25930 72085

Σερβιτόροι για Room Service

•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Βοηθός Ζαχαροπλάστη

Επιθυμητή προϋπηρεσία με πτυχίο σχολής και ειδικότητα στη 
ζαχαροπλαστική - εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις - πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας - ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό 
πίεση και φόρτο εργασίας.

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

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία 
(patisseries - boulangeries), ψάχνουν για Βarista για το 
κατάστημα του Κέντρου.
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο τoυ bar, σας αρέσει 
ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα 
χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

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

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-
ΒΑR-14/Κέντρο.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Captain / Service

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία από 19-28 ετών 
•Εμφανίσιμη/ος - με νεανική μοντέρνα εμφάνιση και στυλ 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική απασχόληση 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα σταθερό 
περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη απαραίτητα 
και φωτογραφίας μόνο μέσω e-mail στο: ari.vezene@gmail.
com. Επισκεφτείτε μας στο website: www.vezene.gr

Η εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort 
που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Μπαρ
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής εμπειρία σε 
ανάλογη θέση σε μπαρ ξενοδοχείων 
•Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση ελληνικών 
•Καλή γνώση ολλανδικών ή γερμανικών θα συνεκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής κοκτέιλ 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο: 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theoklis@aegeanview.gr

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 

to recruit for a managed hotel in Poros, professional for 
the position of:

Waiter A’ 
(Code FBW NX)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience. 
 
Qualifications 
•Experience as a waiter in a luxurious boutique hotel or 
a restaurant. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic  with strong interpersonal 
skills 
•Ability to work under pressure. 
•Exceptional customer care skills. 
•Ability to work in a team. 
 
An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, please 
send us your CV with a photo to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

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, 
website: www.petasos.gr

Η εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort 
που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Αρτοποιό
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή απαραίτητη τριετής 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theoklis@aegeanview.gr

Α’ Σερβιτόρος

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess Hotel 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Ιούνιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση 
 
Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση αγγλικών και κατά προτίμηση μιας τρίτης 
γλώσσας 
•Τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας ως 
επαγγελματίας σερβιτόρος σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
αντίστοιχης κατηγορίας (5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από συνθήκες 
πίεσης  
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας σας στο ξενοδοχείο.

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

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & «Renais-
sance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, μέλος του 
ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη  
(Άνδρα ή Γυναίκα)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/ 
αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά  
μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of exclusive ho-
tels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: meniaboe@hotmail.com. Όλα τα e-mail που 
δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξι-

ολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα 
e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητούν 
προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Σερβιτόρος ‘A 
 (Κωδικός θέσης: SERV/A)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Άριστη γνώση αγγλικών και προαιρετικά μιας δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων  
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκαστρο 
Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλή χρήση τεχνολογιών 
 
Για αποστολή βιογραφικών e-mail:  
info@sikyoncoast.com ή στο fax: 27430 25432.

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκαστρο 
Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2014:

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5* ή σε πολυτελή 
εστιατόρια 
•Καλή γνώση μεσογειακής κουζίνας και gourmet 
 
Για αποστολή βιογραφικών e-mail:  
info@sikyoncoast.com ή στο fax: 27430 25432.

Η εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort 
που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Μάγειρα Α’

Προσόντα: Απόφοιτος τουριστικής σχολής με απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο που 
παρέχει all inclusive.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theoklis@aegeanview.gr

Το ξενοδοχείο ELEA VILLAGE του ομίλου ACROTEL 
επιθυμεί να προσλάβει:

Γ’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr  
ή στο φαξ 23750 81419.

New opening - wine bar/deli/café in Syntagma area 
opening soon. 
 
We currently have opportunities for young and dynamic 
individuals for the following positions:

Chef de Partie, Demi Chefs  
& Pastry Chefs

 For immediate consideration, please send your C.V to: 
contact@citybistro.gr

New opening - wine bar/deli/café in Syntagma area 
opening soon. 
 
We currently have opportunities for young and dynamic 
individuals for the following positions:

Bartenders & Baristas

 For immediate consideration, please send your C.V to: 
contact@citybistro.gr

συνέχεια στη σελ. 18 www.voluntaryaction.gr
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ- 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

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

Description of role: RECOM Corporation is currently 
seeking to expand its investment advisory team in its Athens 
branch office, with the induction of a mature Structured 
Finance Director. The desired candidate will have extensive 
experience working in the financial/banking/investment 
industries and will possess an existing, highly-developed 
network of investment professionals.

Key responsibilities: 
•Develop and implement financing strategies and 
solutions worldwide, for each PV market 
•Approach, cultivate and maintain strategic 
relationships with investors in significant PV markets 
(such as the US, UK, Middles East); understand investor 
strengths and limitations 
•Craft and successfully implement financing strategy  
for a given project 
•Negotiate and execute financial documentation 
arrangements, including investment documentation 
while supporting investees 
•Advise executive management team regarding 
business model, impact objectives, market, governance, 
finance and investment structuring 
•Track renewable energy markets, while bearing in mind 
the potential impact on RECOM financing strategies 
•Comply with international financial regulations, 
legislation and procedures 
•Regularly participate and speak on behalf of the 
company at international conferences, forums, and 
industry exhibitions attended by key stakeholders 
 
Desired skills & experience: 
•Master’s degree in finance/economics/business 
administration related studies from a reputable 
university 
•Minimum 20-year work experience in the finance or 
investment banking related fields, preferably in the top 
US/UK institutions 
•Expert knowledge of project finance, equipment 
finance, leasing and tax-subsidized financing 
•In-depth understanding of EPC contracts, PPA’s, 
leasing and other legal financial arrangements 
•Extensive experience in investment processes, 
management consultancy, and leading & closing 
financial transactions 
•Commercial acumen and ability to source suitable 
investment opportunities 
•Long track-record of successful large-scale fund 
raising 
•Exceptional influencing and interpersonal skills 
•Excellent verbal and written communication skills 
in the English language; additional languages are 
considered an asset

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά άμεσα, από κάτοικο Ηρα-
κλείου να καλύψει την παρακάτω θέση εργασίας για μόνιμη 
απασχόληση και συνεργασία:

Οικονομικός Διευθυντής - Λογιστής

Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου.  
(ανώτατης οικονομικής σχολής) 
•Τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία  
σε ανάλογη θέση. 
•Επικοινωνιακές, διοικητικές, οργανωτικές ικανότητες, 
ανάληψη πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δυναμισμό και δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων. 
•Άδεια Α τάξης 
•Ηλικία 35 - 40 ετών  
Καθήκοντα: 
•Οικονομικός έλεγχος της εταιρίας 
•Ανάλυση και αναφορές - reporting 
•Φορολογική πολιτική και φορολογικές υποχρεώσεις 
•Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμών

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων και της απόδοσης. Άρι-
στο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης. Τρόπος 
πληρωμής με Τ.Π.Υ. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: info@ktirioae.gr, web 
www.ktiriosa.com. Υπ’ οψιν κ. Καπετανάκη Αλέξανδρου.

Ο πελάτης μας, εταιρία υπηρεσιών, ζητεί για τις μόνιμες 
ανάγκες στελέχωσης της σχετικής υπηρεσίας του:

Compliance Officer

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν 
πτυχίο οικονομικής σχολής ή διοίκησης επιχειρήσεων ή 
νομικής, να μιλούν και να γράφουν άριστα την αγγλική 
γλώσσα και να διαθέτουν προϋπηρεσία στον τομέα αυτό, 
κατά προτίμηση σε εταιρία παροχής υπηρεσιών.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα αναφέρονται στη διοίκηση 
της εταιρίας, ενώ η θέση θα έχει ως σκοπό την επιτήρηση 
της αποτελεσματικότητας του συστήματος κανονιστικής 
συμμόρφωσης το οποίο βασίζεται στη δέσμευση και στην 
υποστήριξη όλων (διοίκησης και εργαζομένων) με σκοπό 
την  πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και παράλ-
ληλα η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν 
λόγω σύστημα.

Παράλληλα θα ασκεί τα ανάλογα εκπαιδευτικά όσο και ελε-
γκτικά καθήκοντα προκειμένου να εξασφαλίσει την κατά 
το μέγιστο βαθμό συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων 
προς το σύστημα κανονιστικής λειτουργίας.

Βιογραφικά μέσω του link: http://www.cremedelacreme.
gr/el/jobs/fulltime/compl

Optimal Business Action is looking to recruit a:

Divisional Finance Manager 
for its Client in Retail Sector in Doha, Qatar

Main responsibilities: 
•Responsible for safe-guarding company assets, 
providing decision support to business management, 
ensuring the delivery of profits and optimizing costs 
•Plan, develop and control all financial aspects related 
to the division for medium to long term. Ensures 
compliance with all internal policies and process and all 
regulatory requirements 
•Analyze information like competitor performance, 
market trends, product profitability, customer 
profitability etc and provides inputs for the purpose  
of decision support 
•Analysis of variances versus budgets, last year on a 
monthly basis and variance plans on a quarterly basis. 
•Analyzes performance trends based on historical data 
for effective decision making analysis of variances 
versus budgets, last year on a monthly basis and 
variance strat plans on a quarterly basis  
Main qualifications: 
•A full professional qualification such as ACCA, CIMA, 
ACPA and CA 
•Degree from an accredited university with a major in 
business and accounting, MBA / Master in commerce is 
an added advantage 
•8 - 10 years experience in retail industry with at least 
3-4 years of experience in managerial position 
•Excellent knowledge of MS Office and in particular 
excel skills 
•Fluency in English. Knowledge of the Arabic language 
is a plus  
Send your CVs to the following link: http://optimalba.
profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=561

Η εισηγμένη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», ζητά να προσλάβει για την κάλυψη θέσης στο 
οικονομικό τμήμα:

Λογιστή  
(Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση και συμφωνία ταμείου, τραπεζών κτλ 
•Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών - πελατών  
(εσωτερικού & εξωτερικού) 
•Έγγραφες γενικής λογιστικής 
•Παρακολούθηση εργασιών οικονομικού και λογιστικού 
τμήματος 
•Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης 
•Αναφορά στην οικονομική διεύθυνση  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Άριστη γνώση MS Office (κυρίως Excel) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση τις οικονομικές  
επιστήμες 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Προϋπηρεσία και καλή γνώση σε γενική και αναλυτική 
λογιστική 
•Προηγούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία 4 χρόνων 
•Επιθυμητή γνώση ERP ATLANTIS 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια  
και επαγγελματισμός 
•Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ: 210 8101709 ή 
στο e-mail: hr@helfish.gr

Υπάλληλος Οικονομικού  
Τμήματος (Μερική Απασχόληση)

Όνομα πελάτη: Εταιρία ιατρικού εξοπλισμού 
Τοποθεσία: Κορωπί 
Αμοιβή / παροχές: ανταγωνιστικός μισθός 
Κλάδος: Medical / social care 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7347 
Τύπος θέσης: Προσωρινή απασχόληση (9 μήνες)

Περιγραφή εργασίας:  
H Manpower αναζητά για λογαριασμό πελάτη μας, 
Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος, με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία αναφορών πωλήσεων 
•Ανάλυση δεδομένων, εντοπισμός τάσεων  
και δημιουργία γραφημάτων 
•Συμμετοχή στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση παραγγελιών  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο οικονομικών ή σχετικού αντικειμένου 
•Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Excel και γενικά πολύ καλή γνώση  
MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Προσοχή στην λεπτομέρεια 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό 
και γραπτό επίπεδο 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Πληροφορίες συμβούλου: 
•Άρτεμις Θεοδώρου

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: www.
manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για όλες τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες όσες 
σας ενδιαφέρουν.

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

Chief Accountant

Responsibilities: 
•Supervise the daily operations of finance department 
•Organize and maintain efficiency in finance department 
•Assure the fulfillment of company’s policies and 
implementation of procedures 
•Support preparation of monthly presentation to senior 
management team 
•Compile/initiate various ad-hoc reports for 
management 
•Prepare annual subsidiary budget and rolling forecast 
•Manage local accounting and taxation compliance 
works 
•Handle internal accounting analysis, budgeting, 
procedural automation & reporting (monthly financial 
statement, daily & weekly cost reports according to HQ 
policy) 
•Assist in monthly analysis of financial results, working 
closely with regional team to understand business 
environment and fluctuations, and highlight areas  
of concern to management 
•Manage closing procedures at month end 
•Prepare financial reports according to statutory 
requirements 
•Supervise accounts receivable 
•Review transaction and reporting 
•Cash flow management 
•Prepare company’s Annual Report (P&L and B/S) 
•External tax compliance management including,  
but not limited to: 
- Prepare/review VAT and CIT returns and tax 
computation 
- Assist in tax accounting for direct and indirect taxes, 
handle tax queries and liaise with tax authorities 
accordingly 
•Customer FS, CAPEX and OPEX analyses 
•Telecom market area operation analyses 
•Negotiate with customers about contract or others 
•Company purchase and Internal contract review 
•Liaise with external auditors in preparation for and 
during annual audits 
•Prepare and publish company’s financial statements 
(balance sheets etc.) 
•Coordinate financial audits and cooperate with internal 
and external auditors 
•Efficient cooperation with all related departments and 
timely acquisition and process of financial information 
 
Candidate profile: 
•University degree in accounting or finance. 
Postgraduate degree will be considered an asset 
•Qualified accountant with A’ level license 
•Minimum of 5 years experience in related field, 
preferably in multinational companies, and at least  
2 years as chief accountant 
•Excellent knowledge of local accounting standards and 
tax regulations as well of IFRS 
•Relevant experience in tax, accounting and reporting  
of 2-4 years, preferably within a multinational company 
•Very good knowledge of the Greek code of books and 
records, V.A.T., Greek chart of accounts and income tax 
•Experience in full set of accounts 
•Solid Experience with ERP system, Business Objects, 
GL, Warehouse 
•Strong organizational, planning, analytical capabilities 
and reporting skills 

•Excellent leadership, interpersonal & communications 
skills 
•Fluent in English and Greek (both written and oral) 
•Ability to work under pressure and keen to meet 
deadlines 
•Fulfilled military service (for male candidates) 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational 
company

You can e-mail your updated CV in English referring the 
job title of the position to: christina.dorva@huawei.com & 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

Business Analyst

Our client, an international pharmaceutical company, 
well established in Greece wants to hire a business 
analyst.

The incumbent’s responsibilities will focus on analyzing 
and correlating market data, sales and marketing figures, 
products’ in-market performance, and, subsequently reporting 
the resulting findings and recommending corrective actions.

Requirements 
•University degree preferably in statistics or 
mathematics or operational research. 
•About 28 - 35 years old. 
•At least three years experience in the business analysis 
function at a disciplined and structured company. 
•Excellent command of the English language. 
•IT literate. 
•Analytical, inquisitive, able to “read” behind figures and 
draw valid conclusions. 
•Effective presentation skills. 
The company offers healthy work environment and solid 
growth prospects.

Interested candidates may forward their updated CV 
either quoting ref. code: BA/X/DK to the following 
e-mail: athens@amrop.gr

Η Cocoon Eco Energy αποτελεί μία από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας & των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
και στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή  
κωδ: LDT

(Στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών) με εμπειρία  
στη δανειοδότηση από τράπεζες.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής ή πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης  
οικονομικής σχολής με κατεύθυνση τη λογιστική 
•Πολυετή προϋπηρεσία στη λογιστική και ειδικά στον 
τομέα της δανειοδότησης από τράπεζες (διαδικασίες 
αδειοδοτήσεων - χρηματοδοτήσεων - χορηγήσεων,  
σύνταξη φακέλου, διαδικασίες υπαγωγής σε  
επιδοτούμενα προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες) 
•Εμπειρία στη συμφωνία υπολοίπων με πελάτες,  
προμηθευτές & τραπεζικούς οργανισμούς 
•Επαγγελματισμό, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας & εξυπηρέτησης πελατών 
•Άριστη γνώση Η/Υ & αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και κρίνετε εν-
διαφέρουσα τη θέση εργασίας και τη συνεργασία με την 
Cocoon Eco Energy, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το 
βιογραφικό σας στο e-mail: aggelies@rocketmail.com με 
τον κωδικό LDT.

Our client, a German multinational company, is 
currently seeking to recruit a dynamic and high-calibre 
professional for the position of:

Finance / Commercial Manager

The position 
Role and key responsibilities: 
•Participation in the monthly, quarterly and annual 
financial statements 
•Production of specials reports as well as corporation  
in cross-border projects 
•Personal responsibility for planning, implementation, 
follow - up and documentation of audits 
•Ensuring compliance with all statutory financial and 
tax requirements 
•Performing credit reviews of new and existing clients, 
so as to mitigate the company’s exposure risk 
•Monitoring and coordination of budget planning 
•Assessing the cost - effectiveness of investment 
projects 
•Providing supervision and leadership, career 
development and up-skilling of its direct subordinates 
•Review and coordination of the prescribed compliance 
directive local 
•Providing cross-functional recommendations and 
solutions to daily business challenges 
 
The candidate 
Key requirements: 
•Degree in accounting or finance, preferably coupled 
with a master’s or MBA 
•10 years of relevant work experience, out of which  
5 years in a managerial position 

•Very good knowledge of English and German language 
is an asset 
•A’ class signatory right 
•Excellent managerial/administrative skills 
•Cross-cultural experience and interested in foreign 
cultures 
•Possess strong communication and interpersonal 
skills, be focused and able to prioritise work and 
achieve goals 
•Strategic thinker 
•Team player, dynamic and ambitious 
•Good assertiveness, organizational skills  
and decision-making ability  
The company offers: The company offers excellent 
career opportunities. 

Please send your CV (quoting the reference code FM/05.14) 
to the executive search & selection group, mycv@deloitte.
gr All applications will be considered in strict confidence 
and will be acknowledged promptly.

Οικονομικός Διευθυντής 
Κωδ. 0101

Περιγραφή θέσης: 
•Επικοινωνία και διαχείριση των σχέσεων  
με τις τράπεζες 
•Αξιολόγηση και ανάλυση πιθανών επενδύσεων σε νέες 
αγορές 
•Έλεγχος λειτουργιών, καταχωρήσεων λογιστηρίου και 
ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων 
•Συμμετοχή στη διαμόρφωση των οικονομικών καταστά-
σεων της εταιρείας  
•Δημιουργία και παρουσίαση αναφορών στη διοίκηση 
•Ταμειακός προϋπολογισμός (cashflow) 
•Γνώση παραγωγής - κοστολόγησης 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμού 
•Εποπτεία τήρησης λογιστικής αποθήκης   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 50 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε μεγάλα λογιστή-
ρια Α.Ε. και σε ανάλογη θέση οικονομικού διευθυντή 
•Άριστες γνώσεις ΕΓΛΣ, ΚΒΣ και αναλυτικής λογιστικής 
•Γνώση εργατικής νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ERP 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της Entersoft  
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή  
της έδρας της εταιρείας 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα 
προσόντα που αναφέρονται. Aποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: payroll@katsiamakas.gr

Εταιρεία ιατρικών επιστημονικών εκδόσεων με πολυετή 
παρουσία στο χώρο, ζητεί για το νέο της υποκατάστημα στο 
Γκάζι (έναντι σταθμό μετρό Κεραμεικός) συνεργάτιδες για 
την παρακάτω θέση δεσποινίδα με γνώσεις λογιστικής 
για τη θέση:

Βοηθού Λογιστή

Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικό μισθό (αναλόγως θέσεως) 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Πλήρη εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό κλίμα  
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν  
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
tempo.co@windowslive.com

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Αθήνα, δυναμική 
και διαρκώς αναπτυσσόμενη, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Μισθοδοσίας

Προφίλ θέσης: 
•Ο υποψήφιος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση  
της μισθοδοσίας, τη διαχείριση των εργασιακών  
θεμάτων (προσλήψεις, συμβάσεις , άδειες κτλ). 
•Τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου προσωπικού,  
(αρχειοθέτηση), τήρηση μισθοδοσίας 100 περίπου  
ατόμων, οικονομικές αναλύσεις τμήματος προσωπικού, 
επεξεργασία σεναρίων μισθολογικού κόστους, reporting. 
•Διαχείριση βαρδιών. 
•Πλήρη εμπλοκή στην επικοινωνία και διεκπεραίωση 
υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες 
υπηρεσίες (ΟΕΑΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ.) 
•Άριστη γνώση νομοθεσίας εργατικών και ασφαλιστικών 
θεμάτων. 
Διαχείριση ηλεκτρονικής εφαρμογής Υ.Ε.Κ.Α.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης ή συναφούς 
αντικειμένου σχολής. 
•Πολύ καλή γνώση Ms-Office 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP προγραμμάτων μισθοδοσίας 
•Εμπειρία στο πρόγραμμα μισθοδοσίας της Epsilon net 
θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν. 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές, σε ένα οργανωμένο  
περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογρα-
φικά τους στο e-mail: viografika.hotel@gmail.com

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Αθήνα, δυναμική 
και διαρκώς αναπτυσσόμενη, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή 
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Διαθεσίμων 

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συμμετοχή στην σύνταξη του ταμειακού προγραμματισμού 
της εταιρείας σε ημερήσια και μηνιαία βάση, 
•Παρακολούθηση και επίτευξη των μηνιαίων στόχων 
εισπράξεων, 
•Διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων της εταιρείας, 
•Συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών, αξιόγραφων, 
εγγραφές γενικής λογιστικής, 
•Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας  
για υπόλοιπα πελατών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης ή συναφούς 
αντικειμένου σχολής. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 5 έτη 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά & προφορικά) 
•Άριστη γνώση MS - Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ομαδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές, σε ένα οργανωμένο  
περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογρα-
φικά τους στο e-mail: viografika.hotel@gmail.com

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

Accountant
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 χρόνων σε οργανωμένο 
λογιστήριο, κατά προτίμηση βιομηχανικής εταιρίας  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, 
Microsoft Outlook) 
•Δυνατότητα ταξιδίων 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 εταιρία προσφέρει: 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση  
Η θέση θα αναφέρεται στο διευθυντή λογιστηρίων 
Ελλάδος & Βουλγαρίας.  

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος 
Χαλκίδας ή της ευρύτερης περιοχής ή να έχει τη δυνα-
τότητα μετεγκατάστασης.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv2@skywalker.gr. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά.

Responsible for the  
Finance and Accounting Department 

Location: Thes/niki, Greece

Job description: 
•Some of the main responsibilities of the position  
are as follows: 
•The use of appropriate techniques and methods for 
effective control of the internal systems and procedures 
of the company group in Greece and abroad. 
•Participation in trips in Greece and abroad,  
where the company operates. 
•The execution of specific audit work. 
•Reporting of audit results.  
Qualifications: 
•University degree in economics / accounting & finance. 
•Excellent knowledge & experience in double-entry 
bookkeeping, GAAP, Greek general chart of accounts, 
taxation of companies, VAT taxation. 
•Excellent knowledge of Ms Office and software KEF 5 
(ALTEC SOFTWARE). 
•Experience 5 years as accounting clerk in SA or Ltd. 
companies or group with desired participation in the 
processing of internal financial controls intercompany 
transactions. 
•Fluency in English & Greek language (ability to express 
in written - spoken). 
•Effective communication skills and team spirit. 
•Analytical thinking and developed organizational skills. 
•Friendly and outgoing personality.  
What we offer: 
•Satisfactory salary and insurance. 
•Professional interface. 
•Training and professional development. 

•Permanent employment.  
E-mail: hr@meligroup.gr

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στα πλαί-
σια περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών χρηματο-
οικονομικού συμβούλου, αναζητά Οικονομολόγο για να 
στελεχώσει θέση έμπειρου χρηματοοικονομικού συμβού-
λου - προϊστάμενου τμήματος με τα εξής προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οικονομικών,  
χρηματοοικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων,  
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα  
των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικών  
ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συμβουλευτική εταιρεία  
ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με συμμετοχή σε έργα  
επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρηματοοικονομικής  
ανάλυσης, αξιολόγησης και αποτίμησης επενδύσεων  
& επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας & έργων  
στα πλαίσια αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση του εργαλείου Excel. 
•Άριστη γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων. 
•Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε 
μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων και 
αποτίμησης επιχειρήσεων και έργων. Επιθυμητή η ειδική 
γνώση αξιολόγησης, αναδιάρθρωσης και αποτίμησης 
δανειακών χαρτοφυλακίων. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση 2ης ξένης 
γλώσσας επιθυμητή. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους).  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης  
να διαθέτουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα και διάθεση για 
εξέλιξη. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης. 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης  
προβλημάτων. 
•Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα  
των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους στο e-mailhr_dpt@diadikasia.grσημειώνοντας 
τον κωδικό της θέσης (FC02).

Από όμιλο εταιριών ζητείται:

Οικονομικός Διευθυντής - Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Υπεύθυνος για τη διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας 
της εταιρίας και την εκπλήρωση των λογιστικών και φο-
ρολογικών υποχρεώσεων με έδρα το Βόλο.

Προφίλ εταιρίας: Η NILO είναι μια δυναμικά αναπτυσσό-
μενη εταιρία απορρυπαντικών στην Ελληνική αγορά. Με 
δύο εργοστάσια παραγωγής στο Βόλο και Θεσσαλονίκη. 
Στο πελατολόγιό της υπάρχουν όλες σχεδόν οι μεγάλες 
αλυσίδες super market όπως και πολυεθνικές εταιρείες.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Ευθύνη του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της 
απεικόνισης της πορείας της εταιρείας και της υποβολής 
προτάσεων για τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση και 
διασφάλιση της κερδοφορίας 
•Παρακολούθηση, επεξεργασία και σύνταξη  
φορολογικών διαδικασιών και κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων ετήσιου προϋπολογισμού 
•Προγραμματισμός και παρακολούθηση των ταμειακών 
ροών, σύνταξη & κατάρτιση μηνιαίων αναφορών σχετικά 
με τις αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό  
& συντονισμός δράσεων 
•Υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία του λογιστηρίου 
•Διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες  
και εργασίες για την ορθή τήρηση των βιβλίων,  
γενική λογιστική, ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, αναλυτική λογιστική  
και κοστολόγηση 
•Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με φορολογικές,  
ασφαλιστικές και άλλες αρχές 
•Συντονίζει την συνεργασία με την εταιρία  
μηχανογράφησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή  
λειτουργία των συστημάτων αλλά και να καλύπτονται  
οι τυχόν νέες ανάγκες 
•Συμμετέχει στη σύνταξη αναφορών και απεικόνισης  
της πορείας της εταιρίας προς τη διοίκηση 
•Παρακολουθεί την καθημερινή ροή των εργασιών και 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών  
•Παρέχει έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς  
την διοίκηση της εταιρίας με τα κατάλληλα οικονομικά 
στοιχεία.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία 
στην διοίκηση ομάδος. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office.  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικών, θα εκτιμηθούν 
μεταπτυχιακές σπουδές λογιστικής-χρηματοοικονομικής 
•Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης και οικονομικού  
προγραμματισμού 
•Άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Ά τάξης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Επιχειρηματική σκέψη και εστίαση στην επίτευξη  

αποτελεσμάτων 
•Ενεργητικότητα, υπευθυνότητα, ευελιξία, προσαρμοστι-
κότητα 
•Συγκέντρωση και επιμονή 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα συ-
νεργασίας 
•Προσήλωση στην εφαρμογή διαδικασιών 
•Ανάλυση δεδομένων και αναλυτική σκέψη  
Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: kopapam@gmail.com

Λογιστής / Οικονομικός Διευθυντής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανωτάτης οικονομικής σχολής 
•3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σάμο  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager@doryssa.gr. 
Απαραίτητες συστάσεις.

Πολυεθνική εταιρία ζητεί:

Υπάλληλο Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης.

Αντικείμενο εργασίας: 
Καθήκοντα Treasury: 
•Διαχείριση καθημερινών συναλλαγών  
(ταμειακές και μη εγγραφές, επιταγές, ταμείο) 
•Συμφωνίες τραπεζών και χρηματοοικονομικών  
λογαριασμών 
•Διαχείριση και συμφωνία λογαριασμών Factoring 
•Ενεργή ανάμιξη στο Cash Flow Planning και  
στην επεξεργασία σχετικών reports 
•Υποστήριξη σε διάφορα projects του τμήματος Treasury  
Καθήκοντα credit controlling: 
•Διατήρηση ενός οργανωμένου και ενημερωμένου  
αρχείου για τα υπόλοιπα των πελατών (ανοιχτά  
και επιταγές) 
•Ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών  
με βάση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
•Διαχείριση του συμβολαίου ασφάλισης πιστώσεων  
και εξασφάλιση ότι τηρούνται οι όροι του 
•Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό της πιστωτικής  
πολιτικής της εταιρείας και παρακολούθηση της  
εφαρμογής της (π.χ. πιστωτικά όρια, ημέρες πίστωσης) 
•Προετοιμασία και ενημέρωση reports για  
την χρηματοοικονομική διαχείριση και την διοίκηση  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, κατά προτίμηση λογιστικής 
•Πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση αγγλικών  
(τουλάχιστον Lower) 
•Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο ή/και 
τμήμα πιστωτικού ελέγχου ή/και τμήμα treasury 
•Πολύ καλή γνώση MS Office, Explorer και Outlook. 
Ειδικά γνώση excel σε υψηλό επίπεδο 
•Εξοικείωση με ERP περιβάλλοντα (και ειδικότερα 
LogicDιs) επιθυμητή 
•Ομαδικότητα, ευελιξία, δημιουργικότητα,  
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Όρεξη και έφεση για μάθηση, άριστες οργανωτικές 
και  επικοινωνιακές ικανότητες με συνεργάτες  
εντός & εκτός εταιρίας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Προοπτικές και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με έδρα  
τον Πειραιά 
•Πρόσθετη ατομική και οικογενειακή ιδιωτική ασφάλιση 
•Δυνατότητα περαιτέρω εξειδικευμένης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Βιομηχανία ζητά:
Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστήμων 

Κωδ. Θέσης: ΙΚΟΝ

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

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

Από μεγάλη εμπορική εταιρεία ζητείται:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής ή Τ.Ε.Ι. λογιστικής 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού (άδεια Α’ τάξεως ΟΕΕ) 
•Καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ και φορολογικής νομοθεσίας  
(Εισόδημα-ΚΦΑΣ-ΦΠΑ) 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας και επίτευξης στόχων 
•Καλή γνώση αγγλικής 
•Ηλικία μέχρι 37 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ecobiohr@gmail.com
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New opening - wine bar/deli/café in Syntagma area 
opening soon.  
We currently have opportunities for young and dynamic 
individuals for the following position:

Hostesses

 For immediate consideration, please send your C.V to: 
contact@citybistro.gr

Bartender - Baristas  
(Pool Bar)

Επιθυμητά προσόντα:  
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ικανότητα να πείθει 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Εμφανίσιμος-η και ευγενικός- ή 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση  
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής ή σχολής bartender 
•Γνώση χειρισμού F&B προγράμματος POS 
•Καλή γνώση ασύρματης παραγγγελειοληψίας 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείου-bar τεσσάρων αστέρων    
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής κοκτέιλ - mixology  
και καφέ 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kyniskasuites.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** στο Μα-
στιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Barman / Barmaid

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Καλή γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιο-
γραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα απαραίτητα από 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: agianozoglou@neptune.gr.

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά:

Σερβιτόρα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ικανότητα να πείθει 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Εμφανίσιμη και ευγενική 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείου-bar 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
skybar@poseidonhotel.com.gr

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά:

Barwoman

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ικανότητα να πείθει 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Εμφανίσιμη και ευγενική 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής ή σχολής bartender 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείου-bar 
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής κοκτέιλ και καφέ 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
skybar@poseidonhotel.com.gr 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για το 
τουριστικό - γραφείο της στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη 
για τη θέση:

Operαtion - Manager 
(κωδ. θέσης: TO_OM)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία με τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ανάλογη θέση σε τουριστικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στοιχειώδης  
γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook). 
•Στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής διαχείρισης. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα  
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με άριστη ικανότητα 
στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Ικανότητα στη διαχείριση παραπόνων/προβλημάτων.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές  

αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.
com.  Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

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: 
•Ε-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 22440 32001 - 6945 306949, (10:00 - 14:00)

Η εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua 
Resort που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνο Υποδοχής
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής εμπειρία σε 
ανάλογη θέση σε υποδοχή ξενοδοχείου 
•Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση ελληνικών 
•Καλή γνώση ολλανδικών ή γερμανικών θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση συστημάτων PMS 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Επικοινωνία: 
•Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
theoklis@aegeanview.gr

Housekeeper

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (πχ ΑΣΤΕ, ΑΤΕΙ τουριστικών 
επιχειρήσεων) 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση ξενοδοχειακού λογισμικού και Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: dina@iospalacehotel.
com με απαραίτητη μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία. 

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

Υπάλληλο Ταξιδιωτικού Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Galileo, Forth Crs 
•Γνώση έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών  
εισιτηρίων 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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

Night Auditor 
(code NA SANT)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα 
με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 

όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία στο e-mail: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου  τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος epitome  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναμικού στη διεύθυνση e-mail: 
hr-manager@president.gr ή ops-director@president.gr.  
Fax: 210 6924900.

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων Ελλάδος 
ή Εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών 
 
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Το ξενοδοχείο Perivolas 5* στην Οία Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει:

Υπεύθυνη Housekeeping και Πλυντηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: hr@perivolas.gr

Kipriotis Group of Hotels, located in Kos island, is seeking to 
employ the services of a part timer/ freelancer associate as:

Copy Writer / Social Media 
 Coordinator

Minimum requirements: 
•Degree in hospitality & tourism  
(ideally from an overseas university) 
•Excellent command / knowledge/ experience: 
-of both English and Greek language is essential.  
Very good knowledge 
of more foreign languages will be considered as an asset. 
-communication skills 
-social media marketing skills 
-posting, handling and interacting with major social 
media accounts 
-writing skills with appealing content for websites and 
other text inserts, related to tourism sector 
-ability to rewrite brochure content 
•Have attention to details & working under minimal 
direct supervision

Please send us a detailed cv with recent photo to fax: 22420 
55656 or via e-mail at: cv@kipriotis.gr & eCommerce@
Kipriotis.gr

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

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που 
διαχειρίζεται η  HotelBrain στην Εύβοια, για την παρακάτω θέση :

Executive Housekeeper 
 (code EX.HS)  

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση επιπλέον γλωσσών 

θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα 
με τα προσόντα. 

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

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

Sales and Front Office  
Agent (Code SFOE)

Responsible to create-implement and monitor on a daily 
basis the sales plan of the hotel -the hotel’s reservations 
and creating the pricing strategy of the property. 

Qualifications: 
•3-4 years minimum experience as a sales-reservations 
agent preferably in a luxurious boutique hotel. 
•Degree in hospitality/ tourism/ marketing/ sales. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language will 
be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and numbers 
oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS,MS Office-computer 
skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
 
An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications.

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 
Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια 
και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού 
για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστη-
μονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά 
για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Πατησίων:

Αισθητικούς Πτυχιούχους ΤΕΙ - ΙΕΚ 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε χώρο ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:figurathess@outlook.com. 
Υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που δι-
αθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και μηχανη-
μάτων αισθητικής - ιατρικής με δυναμική παρουσία στους 
χώρους της αισθητικής - ιατρικής. Η εταιρία DERMACON 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Αισθητικό Υπεύθυνο 
 Εκπαίδευσης & Πωλήσεων

Η θέση αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση των πελα-
τών της εταιρίας, καθώς και των υποψήφιων πελατών 
στα προϊόντα της εταιρίας στο χώρο των ινστιτούτων 
αισθητικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών – ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Yψηλή 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 Κηφισίας,  
Χαλάνδρι, 15233.Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου  
δυναμικού. 
•Website: www.dermacon.gr

Η τεχνική εταιρία ΑΓΤ ΑΕ, μέλος του ομίλου AGT Group Constructions & Services ζητά συνεργασία με:

Πολιτικό Μηχανικό, Απόφοιτο ΑΕΙ 

•Έως 30 ετών με τριετή εμπειρία στις κοστολογήσεις δημοσίων έργων & συμμετοχή σε δημοπρασίες, κάτοχο Ι.Χ. και 
διπλώματος οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και άριστη γνώση αγγλικών με επίδειξη ανάλογου 
πτυχίου.

Βιογραφικά στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη 
συνέχεια και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες 
οδήγησε στην συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και 
το Figura Αθήνας στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυνατίσματος και αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατί-
σματος Figura Πατησίων: 

Leaders / Διευθυντές Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο ομορφιάς 
•Ικανότητα διοίκησης 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου & 
κας Γαλάνη. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά για πλήρη απασχόληση:

Business Intelligence Engineer 
(Κωδικός Θέσης: K.Θ.14)

Αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον 
διευθυντή του ΙΤ.

Είναι υπεύθυνος/η για τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρ-
μογών business intelligence, τη διασφάλιση της υψηλής 
διαθεσιμότητάς τους, και την παροχή υποστήριξης και εκ-
παίδευσης προς τους χρήστες τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση) 
•Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών BI. 
•Άριστη ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων και 
σύνταξης/καταγραφής προδιαγραφών IT projects 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα 

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Άριστη γνώση SQL server integration/analysis/ 
reporting services 
•Πολύ καλή γνώση DB Administration 
•Λειτουργικά συστήματα: Windows XP/Vista/7, 
Windows Server 2003/2008/2012  
Επιθυμητά: 
•Εμπειρία παραμετροποίησης / ανάπτυξης reports  
στις πλατφόρμες Microsoft Dynamics CRM ή/και 
SoftOne ERP. 
•Εμπειρία σε Microsoft SharePoint development 
•Γνώσεις προγραμματισμού σε .NET 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα  
της πληροφορικής

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως μας αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: cv@aepi.gr αναγράφοντας απαραιτήτως τον κωδικό 
θέσης. Δε θα ληφθούν υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

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 
travelers 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”.

Service Coordinator (Waiter)
•Check guests’ identification in order to ensure that they meet minimum age requirements for consumption  
of alcoholic beverages. 
•Check with guests to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems. 
•Explain how various menu items are prepared, describing ingredients and cooking methods. 
•Inform guests of daily specials. 
•Prepare checks that itemize and total meal costs and sales taxes. 
•Present menus to guests and answer questions about menu items, making recommendations upon request. 
•Remove dishes and glasses from tables or counters, and take them to kitchen for cleaning. 
•Serve food and/or beverages to patrons; prepare and serve specialty dishes at tables as required. 
•Stock service areas with supplies such as coffee, food, tableware, and linens.

Send your resume with a recent photo to the following e-mail: talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com. “Nikki 
Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even if not listed in this ad.”

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

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

Επικεφαλή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
(κωδ. θέσης: HRD)

Ζητείται επικεφαλής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (head of HRD) για να δημιουργήσει και να διευθύνει το αντί-
στοιχο τμήμα. Το τμήμα θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό, θα εκπονεί και θα οργανώνει 
προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και θα αξιολογεί τους υποψηφίους για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 
τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε θέση επικεφαλή ή συμβούλου HRD σε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση. Πρόσθετες 
επιθυμητές (όχι απαραίτητες) γνώσεις και δεξιότητες είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, ψυχολογία, διοίκηση ομάδων 
τεχνολογικής κατεύθυνσης, παιδαγωγικά.

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο μεγέθους το πολύ 
μισής σελίδας στο οποίο να τεκμηριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται. Στο 
κείμενο μπορεί να βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που περιέχονται στο βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή 
στο παρακάτω e-mail με αντίστοιχη αναφορά του κωδικού θέσης στο θέμα: cvnp@neuropublic.gr. NeuroPublic A.E., 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 Πειραιάς. Τηλ.: 210 4101010 – fax: 210 4101013.

Τεχνίτης Ανοξείδωτων Κατασκευών
Έως 35 ετών με απαραίτητη προϋπηρεσία.  
Στοιχεία επικοινωνίας: 

•Τηλ: 210 5582404 
•E-mail: artmetal@otenet.gr

Η Integra Connect αναζητά:

Νηπιαγωγούς και Βρεφονηπιοκόμους 
για Εργασία στη Βαυαρία

Το προφίλ σας: 
•Αναγνωρισμένο πτυχίο 
•Προϋπηρεσία ή πρακτική εμπειρία με παιδιά  
από 0-3 και 3-6 χρόνων 
•Ευχάριστο χαρακτήρα, ζήλο και δημιουργικότητα  
στην εργασία 
•Διάθεση για πρωτοβουλία 
•Γνώση γερμανικών επιπέδου Β2, αγγλικά προαιρετικά 
•Προσαρμοστικότητα και πνεύμα ομαδικότητας 
 
Η προσφορά μας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•8ωρη εργασία (40 ώρες την εβδομάδα) στο Μόναχο 
•Καλή πρόσβαση στον τόπο εργασίας 
•Συναδελφικό πνεύμα εργασίας με διεθνείς συνεργάτες 
•Παροχή βοήθειας στη μετακόμισή σας στο Μόναχο 

•Προσωπικές συμβουλές 
•Υποστήριξη στις πρώτες συνδιαλλαγές με υπηρεσίες, 
τράπεζες κλπ. 
•Προτάσεις για κοινωνική δικτύωση 
 
Βιογραφικά μόνο στα γερμανικά:  
•Αθήνα: Αγγέλα Μυλωνάκη. τηλέφωνο:  
+30 6970778922. 
•Μόναχο: Silke Borgmann. τηλέφωνο:  
+49 (0)151 23617736. 
•Deutschinstitut Integra: Goethestr. 28, 80336 
München, Deutschland,  
tel +49-89-88568197. 
•Website: www.deutschinstitut.de,  
www.integra-connect.de 
•E-mail: a.milonaki@integra-connect.de

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος συνεργάτης της Hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και επιθυμεί να προσλάβει:

Technical Support Inbound Engineer 
6ωρη Απασχόληση 

 Κωδικός: TSIE 06-14
Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ανήκει στη διεύθυνση customer operations και ασχολείται με την τεχνική υποστή-
ριξη οικιακών πελατών συνεργαζομένων εταιρειών για υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και τηλεόρασης. Οι βασικές 
του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση αιτημάτων/βλαβών πελατών, καθώς και το χειρισμό συστημάτων 
διαχείρισης κόμβων (DSLAM), με απώτερο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου (με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική, τηλεπικοινωνίες). 
•Καλή γνώση αστικών τηλεφωνικών δικτύων. 
•Καλή γνώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
•Καλή γνώση τεχνολογίας ADSL και εμπειρία στη διαχείριση DSLAM. 
•Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. (με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική, τηλεπικοινωνίες). 
•Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση field service σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 
•Γνώσεις ADSL, POTS, VoIP, IPTV, VideoOnDemand.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & επιπρόσθετες αμοιβές βάσει μηνιαίων στόχων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας στο: jobs@360connect.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διεθνούς 
ομίλου. Ζητούνται Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Διοικητικός 
Υπάλληλος. Βασικό αντικείμενο η επικοινωνία 
με πελάτες. Άριστη γνώση καταχώρησης και τι-
μολόγησης, κεφάλαιο, H/Y, Αγγλικά. Προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@efremoglou.gr, fax, 
τηλ: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Γραφείου Διοικητικών Θε-
μάτων. Άριστη εμφάνιση, απαραίτητα Αγγλικά, 
Η/Υ, επικοινωνιακός χαρακτήρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: natalie.panagopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπάρχης με σχετική εμπειρία και 
Λογιστής Πτυχιούχος για 8μηνη εργασία σε ξενο-
δοχειακή επιχείρηση στην Αγία Πελαγία, Ηράκλειο 
Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-crete@
capsis.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ζητείται για στελέχωση εταιρίας. 
Πτυχίο marketing ή οικονομικής κατεύθυνσης, 
Αγγλικά, 2η ξένη γλώσσα-δίπλωμα οδήγησης, 
με 2έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Ε-mail: 
info@promosolution.net, τηλ: 210 9630630, 
210 9621674, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

PLACE of work: Athens, Budapest, Sofia, Madrid, 
Prague. What you will do: Successful candidate 
will be responsible for the overall management of 
our Tutoring Academy centers. CVs: recruitment@
edunacademy.com.

MEDASSET, a marine conservation NGO, seeks a full 
time Director with experience in marine conservation, 
environmental protection & management, NGO 
management, and academic background in relevant 
fields. CVs: hr@medasset.org.

H ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ οργάνωση Medasset ανα-
ζητά Διευθυντή πλήρους απασχόλησης με εμπειρία 
στην περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, 
διοίκηση (management) ΜΚΟ και σπουδές σε 
αντίστοιχα αντικείμενα (περιβάλλον, βιολογία, 
οικολογία, management). Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@medasset.org.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στελέχη ζητούνται για κάλυψη τμημάτων 
συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται για κεντρώο πολιτικό κόμ-
μα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, 
κωδ: ΣΤΕΛ-2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από Σχολές Ομορ-
φιάς: Άριστη γνώση Η/Υ, εμπειρία σε social media, 
internet marketing, άνεση επικοινωνίας, γνώση 
Αγγλικών. Γνώσεις γραφιστικής θα συνεκτιμηθούν. 
Πλήρης απασχόληση, ωράριο 13:00-21:00. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Υπάλληλος Γραφείου για 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα: 
άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, βασικές γνώσεις 
λογιστικής, άνεση στην επικοινωνία, υπεύθυνη 
και οργανωτική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
selectnuts.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου με άριστα 
Αγγλικά και Office Word, τουλάχιστον Απόφοιτος 
Λυκείου, ολοκληρωμένο στρατιωτικό, όχι πωλήσεις. 
Τηλ: 210 8221618, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Γραμματέας - Υποδο-
χή με εισαγωγή δεδομένων, πολύ καλά Αγγλικά, 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: tseronis.k@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Χειριστές Κέντρου Λήψης 
Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας, με γνώσεις 
συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, 
επιπέδου ΙΕΚ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 6041270.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Η/Υ ζητείται 
για εργασία γραφείου. Τηλ: 210 7299505.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για τιμολογήσεις 
και με γνώσεις από ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 
Τηλ: 210 3473060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για Ρεσεψιόν από 
μεγάλο κομμωτήριο στο Χαλάνδρι με γνώσεις Η/Υ 
και Αγγλικά, για 5θήμερη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinaminioti@yahoo.com.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για απα-
σχόληση. Μισθός 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
mynewjob214@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μερική 4ωρη απασχόληση για 
εσωτερική εργασία. Μισθός 450€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές εργασίες, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώσεις ίντερνετ 

σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές, (χωρίς Πτυχίο). 
Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 
6948 527095.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ με καλή εμφάνιση και ευχέρεια 
στις δημόσιες σχέσεις, ακόμη και φοιτητές ή σπου-
δαστές ζητούνται για απογευματινή απασχόληση, 
data entry και reception εταιρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε ασφαλιστικό γραφείο. Εμφανίσιμη, επικοινω-
νιακή, πολύ ευγενική και συνεπής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητεί Φοιτήτρια ή Απόφοιτη Νομικής 
ή Ασκούμενη Δικηγόρο ως Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dik.athinon@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy® ζητά Γραμματείς για το εκ-
παιδευτήριό του στην περιοχή των Αμπελοκήπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@soeasy.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για διεκπεραίωση παραγγελιών - προ-
μηθειών και εξαγωγών. Απαραίτητα Γερμανικά/
Αγγλικά, χρήση Η/Υ, 5ετή εμπειρία, ERP PLEXIS 
θα ληφθεί υπόψη. E-mail: logistirio@selected.
gr, τηλ: 6937 202471.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά μια δίδα για τη θέση Ιδι-
αιτέρας Γραμματέως Διευθύνσεως. Άριστη εμφά-
νιση, ικανότητα στην επικοινωνία, χρήση Η/Υ και 
Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά μια δίδα για τη θέση Ιδιαιτέρας 
Γραμματέως Διευθύνσεως-Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, επικοινωνιακή, χρήση 
Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_Γ.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ αλυσίδα γνωστού ομίλου ζητεί και 
προσλαμβάνει άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου για 
5θήμερη μόνιμη τηλεφωνική απασχόληση. Ωρά-
ριο πρωινό ή απογευματινό 4ωρη-5ωρη-8ωρη 
απασχόληση. E-mail: vip.inter2014@gmail.com, 
τηλ: 215 5304065.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή ταχυμεταφορών ζητεί νέα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα 
χρήση Η/Υ και ρεσεψιόν. 5θήμερη εργασία, ωράριο 
09:00-17:00, πλήρη και μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
210 6725860, 210 6725861, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώσεις Λογιστικής, άριστη 
γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες. Απαραίτητα προϋ-
πηρεσία επιθυμητή ζητείται από παιδικό σταθμό 
- νηπιαγωγείο στα Βριλήσσια. Τηλ: 210 6843166

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσιών ζητεί άτομο για Γραμματειακή 
Υποστήριξη, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: theo@aiantasgroup.com, 
τηλ: 210 4833731.

ΑΤΟΜΑ με Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ζητούνται από οικονο-
μικό όμιλο ως Υπάλληλοι Γραφείου. Απαραίτητα 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: karos_geo@
yahoo.com, τηλ: 6975 900431.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ όμιλος ζητεί άτομο, Λυκειακής μόρ-
φωσης, τουλάχιστον για κάλυψη άμεσα κενής θέσης 
ως Υπάλληλος Γραφείου στο τμήμα ενημέρωσης 
και καταγραφής πελατολογίου. Μισθός σταθερός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237663.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται εμφανίσιμη, 
ευδιάθετη για Υποδοχή. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: tonia_
sarlas@hotmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στον Ασπρόπυργο 
(Λ. νατο) ζητά Γραμματέα Διοίκησης. Απαραίτητα 
προσόντα άριστη γνώση της Αγγλικής και Τουρκικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@diverse.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά Γραμματεία 
με εμπειρία στις διαδικασίες συμμετοχής σε δι-
αγωνισμούς, την συγγραφή προσφορών και την 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητο Πτυχίο Ανω-
τέρας Σχολής. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
genesisadv.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας, 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. Βασι-
κός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.
ofp@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη 
ζητά άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη, που να 
γνωρίζει Βουλγαρικά - Ελληνικά (γραφή - ανά-
γνωση), καθώς και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

AB SOFORT werden deutschsprachige Mitarbeiter 
gesucht. Angenehme Burotatigkeit (Kundenbetreuung, 
Bestellannahme fur dir Firma Eismann.de). Gehalt 
ab 800€ aufwarts. Tel: 2312 209209.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ασφαλιστικό 
πρακτορείο για ανάπτυξη και προώθηση υπάρχοντος 
πελατολογίου. Με ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 

ομαδικό πνεύμα και διάθεση για εργασία. Δεν κρί-
νεται απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: g.k@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με προϋπηρεσία σε μεταφο-
ρική εταιρία. Απαραίτητη η γνώση της Βουλγάρικης 
γλώσσας. Τηλ: 2310 782702.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Web Future ζητά Υπάλληλο Γραφεί-
ου. Απαιτούμενες γνώσεις Photoshop, διαχείριση 
λογαριασμών Social Media, δημιουργία περιεχο-
μένου και client service. Βιογραφικά στο e-mail: 
human@webfuture.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Γραμματείας με καλή οργάνωση και 
επικοινωνία για κέντρο ξένων γλωσσών στη Νίκαια 
από Σεπτέμβρη. Απαραίτητο Proficiency και άριστη 
γνώση Η/Υ. 30 ώρες/εβδομάδα, απογευματινό ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: kaindro@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 
Υπάλληλο Κλάδου Αυτοκινήτων με γνώσεις online. 
Προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρία ή μεσιτικό 
γραφείο θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: nharapi@megabroker.gr, fax: 210 9220967.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται Υπάλληλοι για Καταχώρηση 
- Επεξεργασία Δεδομένων, data entry. Απαραίτητα 
προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών, 
πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: dataentryposition2014@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το τμήμα των δημοσίων σχέσεων 
και της οργάνωσης στο χώρο της ευεξίας ζητούνται, 
πλήρης ή μερική απασχόληση, υψηλές αποδοχές, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6984 451563.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το Τμήμα Marketing. Ανε-
ξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 210 9757736, 6937 
103065, κος Νικολάου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση τμήματος Online 
marketing. Άριστες γνώσεις social media, PPC 
δημιουργία - διαχείριση. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
σχετικά με στόχους και πορεία μιας καμπάνιας. 
Παρακολούθηση online καμπάνιας, εξαγωγή 
συμπερασμάτων. E-mail: human@webfuture.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos beach hotel στην Πάργα 
αναζητά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με άριστη 
γνώση Αγγλικών, ικανότητα στην επικοινωνία 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
άτομα για ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατολογίου, 
μάρκετινγκ, πωλήσεις. Περιοχή Γαλάτσι, Πατήσια. 
Τηλ: 6943 950447.

ΣΧΟΛΕΣ Επαγγελμάτων Ομορφιάς (Καλλιθέα-Πει-
ραιάς) ζητούν Διοικητικό Στέλεχος ως Υπεύθυνη 
ενημέρωσης προγραμμάτων, με άριστη γνώση social 
media marketing, photoshop, απλή δημιουργία 
μακέτας, διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας. Ωράριο 
13:00-21:00. Άμεση Πρόσληψη. E-mail: peiraias@
evabeauty.gr.

ΑΤΟΜΟ για γραμματειακή υποστήριξη - δημόσιες 
σχέσεις, ζητείται για το τμήμα διατροφής πολιτι-
στικού κέντρου στο δήμο Παλαιού Φαλήρου. Με 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 9827022, ώρες επικοινω-
νίας 17:00-20:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα για Γραμματεία - Δη-
μόσιες Σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία, 
χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο καλλιτεχνικό 
χώρο ζητάει άτομα για τη στελέχωση του Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων, για την προώθηση του ηλεκτρο-
νικού περιοδικού. Παρέχονται εκπαίδευση-βασικός 
μισθός και υψηλά bonus. Διεύθυνση: Αθ.Διάκου 
36. Τηλ: 2310 866235.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχους-ες Management 
- Marketing ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή 
εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές 
θέσεις management - marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κα Παππά.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το τμήμα επικοινωνίας και marketing 
ζητείται από κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής, για πλήρη απασχόληση. 
Εμπειρία απαραίτητη, γνώση Αγγλικών. Άριστο 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση με πολυεθνική δικτυακού μάρκετινγκ, 
ανάπτυξη δικτύου καταναλωτών και αναζήτηση 
συνεργατών. Αυξανόμενες οικονομικές απολαβές με 
ποσοστά, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6945 915312.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα καθημερινής εφημερίδας 
του Πειραιά ζητά Εξωτερικούς Πωλητές με εμπειρία 
στη διαφήμιση για Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό 
και Πειραιά. Μισθός 4ωρο, ΙΚΑ και μπόνους. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sales@koinoniki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι για πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, κωδ: 
ΑΝΤ-2.

ΑΤΟΜΑ με ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια 
λόγου, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για 
τμήμα διαφήμισης (όχι telemarketing), πρωινή 
5θήμερη απασχόληση, μισθός 752€, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 3604384.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομο για τμήμα marketing. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ και αξιόλογη προϋπηρεσία, 
σοβαρή, εργατική, υπεύθυνη, μόνιμη απασχόληση, 
μισθός αναλόγων προσόντων. Fax: 210 8024267, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-16:00.

ΔΗΣΟΜΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί άτομο 
για Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσί-
ων Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. E-mail 
με πρόσφατη φωτογραφία: info@ellinikesekdoseis.
gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΔΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εταιρία δικτυακού 
μάρκετινγκ. Μοναδικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας 
χωρίς ανταγωνισμό. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
εξαιρετικό πλάνο αμοιβών και απεριόριστη ανά-
πτυξη. Τηλ: 6932 530925, ώρες επικοινωνίας 
09:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του τουρισμού ζητεί άτομα για 
διαφήμισή της. Βιογραφικά στο e-mail: grafeiosofia@
yahoo.gr.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητείται 
Βοηθός Λογιστή για εργασία στο λογιστήριο της 
εταιρίας. Προσφέρεται καθαρός μισθός 600€. Τηλ: 
6981 242987.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Εntersoft, 
τιμολόγησης και καταχώρισης αποδείξεων και 
τιμολογίων αγορών ζητείται για εργασία, κατά 
προτίμηση κάτοικος Πειραιά και γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 4290731, ώρες επικοινωνίας 15:00-17:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται με γνώση Η/Υ και λογιστι-
κής. Προτιμάται Τελειόφοιτη ΙΕΚ-ΤΕΙ. Τηλ: 210 
4111638, 6984 995940

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε μεγάλο τουριστικό 
πρακτορείο. Άριστη γνώση σε: TravelForce, Αγ-
γλικά Microsoft Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkalogiannidis@mideast.gr, τηλ: 211 2118839.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου με προϋπηρεσία 
σε λογιστήριο Γ’ κατηγορίας και πολύ καλή γνώ-
ση του Control. Βιογραφικά στο e-mail: ibafou@
mondial-assistance.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για το Τμήμα 
Μηχανογράφησης. Απαραίτητα: γνώσεις MS-SQL, 
Visual Basic.net, WebServices, καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας και εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. H προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ως 
επιπλέον προσόν. E-mail: ptheodotos@mondial-
assistance.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ή Βοηθός κυρίως για μισθοδοσία - κα-
ταχωρήσεις ΕΠΕ & Ατομικής από όμιλο. Μόνο όσοι 
γνωρίζουν άριστα Union: Ωράριο 4μ.μ. - 9μ.μ.. Τηλ: 
210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογίστρια με πε-
νταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ’ κατηγορίας 
βιβλία σε λογιστική εταιρία, Accountant Φορο-
λογικού - Εργατικού Δικαίου. Mεταφορικό μέσο 
απαραίτητο. Βιογραφικά στο e-mail: accountants@
hotmail.gr, ΚΩΔ.Θ.Β01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Καταχώρηση παραστα-
τικών, συμφωνία υπολοίπων, καθήκοντα Ταμία, 
ανάλογη εμπειρία σε εταιρία με Γ’ κατηγορίας βιβλία, 
άριστη γνώση φορολογικών-λογιστικών θεμάτων 
και νομοθεσίας. Άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: 
m.souris@legrandtravel.gr, τηλ: 2810 301752.

ΖHTEITAI νέος-α για κάλυψη θέσης σε λογιστή-
ριο τουριστικής επιχείρησης με γνώσεις γενικής 
και αναλυτικής λογιστικής και καταχωρήσεων. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
pontikas.v@orancon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπάρχης με σχετική εμπειρία και 
Λογιστής Πτυχιούχος για 8μηνη εργασία σε ξενο-
δοχειακή επιχείρηση στην Αγία Πελαγία, Ηράκλειο 
Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-crete@
capsis.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ανώνυμη εταιρία ζητά Βοηθό Λογιστή 
εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: m.patsi@helma.gr, fax: 210 
5152068.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στον Ασπρόπυργο (Λ. νατο) ζητά 
Βοηθό Λογιστή με εμπειρία σε προγράμματα εμπορικής 
διαχείρισης-λογιστικής (προτίμηση PRISMA WIN), 
για διεκπεραίωση εργασιών σε εφορία-τράπεζες-
δημόσιο. Θα προτιμηθεί κάτοικος Δυτικής Αττικής, 
κάτοχος ΙΧ. E-mail: info@diverse.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με προϋπηρεσία σε Γ΄ κατηγορίας 
βιβλία ζητείται από λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στα e-mail: mfioranti@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών προϊόντων ζητεί Υπεύθυνη 
Τιμολόγησης. Άριστη γνώση του προγράμματος 
Softone και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα 
θεωρηθεί προσόν. Πτυχίο ΑΕΙ, Αγγλικά και Η/Υ 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@violak.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται από 
φοροελεγκτική εταιρία στο Γέρακα. Βιογραφικά 
στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με ειδίκευση σε εργατικά ασφα-
λιστικά θέματα ζητείται από φοροελεγκτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 
6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος από φοροελεγκτική εταιρία. 
Απαραίτητες οι γνώσεις λογιστικής, Ms-Office, 
Erp Softone. Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL, 
Oracle και γνώσεις προγραμματισμού (Scripting). 
E-mail: mifosoft@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οι-
κονομικής Κατεύθυνσης με τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Άριστη γνώση 
office. Η γνώση προγράμματος Soft-one θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν. E-mail: accounting@joplifts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με εμπειρία στις Α.Ε. από κα-
τασκευαστική εταιρία στη Κομοτηνή. Τηλ: 6944 
684126.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ή Λογίστρια ζητείται, από εν λειτουργία 
λογιστικό γραφείο, ικανός-ή να συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Μπορείς να προσφέρεις 
στην ανάπτυξη του πελατολογίου, σε κεφάλαιο 
ή σε διαφήμιση/προώθηση; E-mail: narkissos.
taxis@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου - Αποθήκης ειδών super 
market ζητείται στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς, για 
αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια. Προϋπηρεσία 5ετή, 
συστάσεις μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη για ερ-
γασία. Τηλ: 6974 029999.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στο Πέραμα για πρακτική άσκηση, κατά προτίμηση 
Πέραμα και γύρω περιοχές. Τηλ: 6972 322277.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ λογιστών-φορολογικών Συμβούλων 
στο Κολωνάκι, ζητείται Λογιστής με τουλάχιστον 
πενταετή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Άριστη 
γνώση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ΚΦΑΣ, 
ΚΦΕ, ΦΠΑ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Ε-mail: 
cvs.accoun1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
η άριστη γνώση προγράμματος Soft-1 και Excel. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@joplifts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για μερική απασχό-
ληση. Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Σχολής 
με εμπειρία στη μισθοδοσία, τήρηση βιβλίων Β’ 
και Γ’ κατηγορίας. Γνώστης των προγραμμάτων 
της Data Communication. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkarras@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία 
σε Γ’ κατηγορίας βιβλία. Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικο-
νομικής Σχολής. Απαραίτητη γνώση προγράμμα-
τος Soft-One. Άριστη γνώση εφαρμογών Office, 
υπολογισμού φόρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounting@joplifts.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Λογιστή - Φοροτεχνικό Συνεργάτη με τουλάχιστον 
5ετή εμπειρία σε απλογραφικά βιβλία, φορολο-
γικές δηλώσεις και Ε9. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr, με την ένδειξη απλο-
γραφικά βιβλία και δηλώσεις.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από Α.Ε.. Απαραίτητα 
προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
βιβλία Γ’ κατηγορίας και πολύ καλή γνώση του 
Office (ιδιαίτερα XL). Βασικός μισθός. E-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: FIN0614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από Βιομηχανική-Εμπο-
ρική Εταιρία. Περιοχή Ασπρόπυργος. Βιογραφικά 
στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματείας με προϋπηρε-
σία λογιστήριο, άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια 
επικοινωνίας για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@arnos.co.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Απόφοιτο ΤΕΙ Λογιστικής 
για δύο φορές το μήνα. Με ένα χρόνο προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 2710751.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Βοηθό 
Λογιστή. Απαραίτητη η γνώση καταχωρήσεων Γ’ 
κατηγορίας βιβλίων-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@san.forthnet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Λογιστή -τρια. Προσόντα: 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, 8ετή εμπειρία σε λογιστήριο ΑΕ, 
γνώση ΦΠΑ, κλεισίματος ισολογισμού-τιμολόγηση-
υποχρεώσεις προσωπικού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ. Γνώση 
προγράμματος Atlantis θα εκτιμηθεί.Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗ ή Βοηθό Λογιστή, ζητεί μεγάλη εκδοτική 
ΑΕ. Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
Προσόν το δικαίωμα υπογραφής. Πολύ καλές συν-
θήκες εργασίας - αμοιβής. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 22

Εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητεί:

Αδειούχο Ψυχολόγο για Πλήρη Απασχόληση 
(Κωδ. θέσης PSY)

Εταιρία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Απαραίτητα προσόντα 
•Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργατικότητας 

Επιθυμητά 
•Ειδίκευση στον τομέα εργασιακής/ οργανωσιακής 
ψυχολογίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: humanresources.
services@gmail.com

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

Διευθυντή Μαρίνας  
(Code: MRPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ακαδημίας εμπορικού ναυτικού 
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε σκάφη αναψυχής σε ελλιμενισμούς, χωροθετήσεις, τακτοποιήσεις σκαφών κλπ 
•Γνώση εφαρμογής διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας πελατών και σκαφών αναψυχής 
•Γνώσεις και ικανότητες πωλήσεων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους ανα-
φέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η Βιοκαρπέτ, η κορυφαία Ελληνική εταιρεία παράγωγης & εμπορίας χαλιών, φλοκάτης, μοκετών και ειδών οικιακής 
διακόσμησης αναζητά για τα καταστήματά της στην Αθήνα:

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής 
(κωδ. SL-ATH)

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία - προϋπηρεσία σε καταστήματα πώλησης ειδών διακόσμησης σπιτιού, ιδανικά στον τομέα χαλιών/ 
μοκετών συστάσεις επιθυμητές. 
•Εμφάνιση & επικοινωνιακός χαρακτήρας των υποψήφιων. 
•Γνώση της αγγλικής, H/Y. 
•Συνέπεια & εργατικότητα σε όλες τις δραστηριότητες του καταστήματος. 
 
Για τους άνδρες υποψήφιους απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: contract@biokarpet.gr 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης. Θα αξιολογηθούν με προτεραιότητα οι αιτήσεις που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά 
να προσλάβει: 

Retail Sales Account Manager 
Κωδ. Θέσης: AC0614

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Καθοδήγηση, ανάπτυξη, και εμπορικός συντονισμός 
των υπαρχόντων συνεργατών για να επιτευχθεί  
ο ποσοτικός στόχος των πωλήσεων 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και προτάσεις 
βελτίωσης σχετικά με την παρουσία της εταιρίας 
•Σχεδιασμός του πλάνου του μήνα και  
των προτεραιοτήτων 
•Ανάπτυξη νέων συνεργασιών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ (business administration,  
οικονομικές σχολές κλπ) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ - MS Office 

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Δημιουργική σκέψη 
•Οργανωτικές ικανότητες και άριστη διαχείριση  
του χρόνου 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών projects κάτω  
από πίεση χρόνου 
•Πνεύμα ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας   
•Προνομιακές τιμές στις υπηρεσίες της forthnet  
Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω link: http://
www.forthnet.gr/ServicesDefault.aspx?a_id=7270

Senior Java Developers 
(Κωδικός θέσης: 06-2014 Java)

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών 
πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για το τμήμα 
ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας στην έδρα της στην 
Αθήνα.

Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου στην πληροφορική (ΑΕΙ / ΤΕΙ) 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας  
προγραμματισμού σε Java EE 
•Εμπειρία σε Hibernate or JPA 
•Εμπειρία σε Web Frameworks (ZK, JSF) 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα ανάπτυξης Java,  
όπως Eclipse IDE, IntelliJ 
•Η εμπειρία με Spring framework 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων, όπως Postegres, 
MySQL 
•Εμπειρία σε HTML, CSS, JavaScript, AJAX και  
Web Services 

•Εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων,  
στην προετοιμασία τεχνικών παρουσιάσεων  
καθώς και στην συγγραφή τεχνικών προτάσεων 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας καθώς και όρων πληροφορικής  
στην ελληνική & αγγλική γλώσσα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα 
εξέλιξης 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν τα παραπάνω 
προσόντα, μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail hr@byte.grμε την ένδειξη του κωδικού 06-
2014 Java στο subject. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν του 
απαιτούμενου διακριτικού χειρισμού.

Ζητείται από το ξενοδοχείο «Πεντελικόν»:

Α’ Μάγειρας
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση του a la carte 
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα 
•Ακρίβεια, συγκέντρωση και συνέπεια στην εκτέλεση 
συνταγών του chef 
•Να ακολουθεί πιστά τις εντολές του chef επιδιώκοντας 
καθημερινά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η και να φρο-
ντίζει όλα τα τμήματα της ιnternational κουζίνας να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές 

της επιχείρησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της 
•Άριστη γνώση στο σύστημα υγιεινής, διαχείρισης και 
ασφάλειας των τροφίμων 
 
Το ξενοδοχείο «PENTELIKON» προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογων προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: hr@pentelikon.gr ή με fax: 210 8019223, υπ’ 
όψιν κ. Βασιλοπούλου Ειρήνης.

Java Developer / Consultant – Freelancer
Location: Greece but work internationally

The company: Our client is a multinational organisation 
and a market leader in the information systems security 
area, specialising on implementation and delivery of identity 
& access management (IAM) solutions as well as Web 
portals and mobile applications.

The company has offices in 4 different continents 
(America, Europe, Asia, and Australia) and a global 
clientele.

The role: The Java developer / consultant will be a 
key member of the EMEA consulting team. The team is 
responsible for all aspects of a security project from strategy 
to implementation and support. The person in this role will 
be part of the delivery organization with responsibilities 
in the areas coding, installation and configuration and 
occasionally support of the delivered solution.

The role requires flexibility to travel, mostly within Europe 
and occasionally further out. If the project requires it, 
the work will be delivered on customer premises so, the 
candidate should be willing to travel for periods of 3 
weeks or longer.

Responsibilities: 
•Responsible for building and delivering high quality 
software solutions within project timing and budgetary 
constraints 
•Responsible for code development and testing, 
product installation/configuration and maintenance. 

•Collaborate with the technical manager to analyze 
requirements and create detailed functional and 
technical specifications. 
•Work on customer premises internationally  
Required qualifications: 
•Proven ability to be a reliable and consistent 
contributor individually and as a team member 
•3-5 year of software development experience with 
Java/J2EE/JavaScript technologies 
•Very good knowledge of system and application 
design as well as the complete SDLC 
•Good knowledge of the German language 
•Experience with multi-tiered architecture and 
implementations 
•Ability to travel internationally as needed by the 
customer projects 
•Ability to pick up new skills and knowledge fast 
•Degree in computer science or equivalent 
•Excellent verbal and written communication skills in 
English 
•Experience in the following areas is a strong 
advantage: 
-Identity & access management products, ideally 
Oracle 
-SQL 
-Unix and Windows 
-Development for mobile devices 
-Role-based access control  
Send your CVs to the following e-mail: minas.
fragoulis@virizionconsulting.com

Barista
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστία-
σης αναζητά για τα καταστήματά της Barista.  
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη. 

•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση jobs@paulgreece.com
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ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Οικονομικής 
Σχολής για θέση Βοηθού Λογιστή με εμπειρία 
έως 2 έτη σε λογιστικά ανώνυμων εταιριών. 
Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο χώρο της ένδυσης ζητά 
Βοηθό Λογιστή με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών. Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@
yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/τρια, Υπεύθυνος /η Διοικητικής Υπο-
στήριξης ζητείται για αρχιτεκτονικό γραφείο με 
εμπειρία, δυνατότητα τήρησης βιβλίων κατηγορίας 
Β’, γνώση μηχανογράφησης, άριστη χρήση Η/Υ 
(Ms Office-Internet), γνώση Αγγλικής, οργα-
νωτικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας. E-mail: 
mbogris@ebarchitects.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής με δικαίωμα υπο-
γραφής ισολογισμών για Α.Ε. από το ξενοδο-
χείο four seasons στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fourseasons.gr, 
τηλ: 23920 71591.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση μεγάλης μονάδας 
διεθνούς ομίλου, στις επενδύσεις-τραπεζικά-
risk management και ζητούνται Οικονομολό-
γοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, με όρεξη για δουλειά, αξιοκρατική 
εξέλιξη-προοπτικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, τηλ.210 6773990, 
κος Μάλλας.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης. Απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία στη λογιστι-
κή, τήρηση βιβλίων Α’ κατηγορίας, καλή γνώση 
Αγγλικής και Η/Υ. Κατά προτίμηση από Δυτικές 
Συνοικίες. E-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855, κωδ:.6041.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Οικονομικής Σχολής (ΤΕΙ/ΑΕΙ) ζη-
τείται από φοροελεγκτική εταιρία στο Γέρακα 
με ειδίκευση σε θέματα δικαίου των εταιριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 
210 6615989.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς και 
άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις σε αμοι-
βαία κεφάλαια και επενδύσεις κεφαλαίων, για 
στελέχωση μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των 
επενδύσεων. Άμεση πρόσληψη και Μεταπτυχιακό. 
E-mail: tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων για 
εργασία στο κέντρο και Νότια Προάστια. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευση 
- σεμινάρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: 
info@marylandproperties.gr, fax: 211 8001339.

ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα που 
να έχουν διάθεση για δουλειά για να καλύψουν 
περιοχές της Αττικής. Προσφέρεται εκπαίδευση, 
πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: ilias_stam@
hotmail.com, τηλ: 6973 410886.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πωλήσεων Real Estate, αναζητεί 
δυναμικούς Συνεργάτες για την Κηφισιά. Μεγάλες 
αμοιβές. Σεμινάρια εκτίμησης ακινήτων, επικοινω-
νίας, καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του κλά-
δου. Έτοιμο πελατολόγιο, χαρτοφυλάκιο 40.000 
ακινήτων. E-mail: k.golfinopoulou@goldenhome.
gr, τηλ: 6937 236090.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και επενδύσεις κεφαλαίων, για στελέχωση 
μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσεων. 
E-mail: tsakirisp@ath.forthnet.gr, Kα Τσακίρη.

ΖHTOYNTAI νέοι-ες για συγκρότηση ομάδας 
συνεργατών με έδρα Λάρισα. Πολύ ικανοποιη-
τικές αμοιβές και μπόνους. Καλές προοπτικές 
εξέλιξης. Συνεργασία με κορυφαίο ασφαλιστικό 
όμιλο. (Διοικητικές-Οικονομικές Σπουδές, επι-
κοινωνιακή-ευχέρεια θα συνεκτιμηθούν). E-mail: 
kostas_gandis@ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Πτυχιούχοι Οικονομικών 
Σχολών ή Λυκείου από νέο γραφείο ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: asfalies.giachnakis@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο με έδρα το Χαλάνδρι, 
ζητούνται Συνεργάτες για το λεκανοπέδιο Αττικής 
αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τηλ: 6973 410886, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, καθημερινά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορηγοί για πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@neagrammh.gr, τηλ: 6974 89696.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο Financial Planning σε: Επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: Πτυχιού-
χες-χοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, 
με προϋπηρεσία. Ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική, 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Mpimpas Group Investing αναπτύσσει 
το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασιών σε Ελλάδα, 
Κύπρο και αναζητά Εμπορικούς Αντιπροσώπους. 
Επικοινωνήστε για να σας εντάξουμε στο Πανελ-
λαδικό Δίκτυο Συνεργασιών. Τηλ: 210 6033934.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Τηλεφωνικών Κέντρων και Μη-
χανικός Τηλεπικοινωνιών, unified communications 
ζητείται από ΑΕ στο Μαρούσι. Άριστα Αγγλικά, 
εμπειρία, full time απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@onoma.com, τηλ: 210 6196935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός Δικτύων με πολύ καλή 
γνώση τεχνολογιών VoIP και Wireless, καθώς και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο email: 
info@allwan.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πληρο-
φοριακών συστημάτων, αναζητά Junior Identity 
and Access Management consultant. Απαραίτητες 
γνώσεις Java/C, Unix, Αγγλικά. Πλήρους απασχόλη-
σης. Βιογραφικά στο e-mail: info@sunrisetech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
τεχνολογιών VoIP, Wireless και Video Conference 
καθώς και άριστη γνώση Αγγλικών για μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@allwan.gr.

ΖHEITAI Tεχνικός Η/Υ με γνώσεις δικτύων. Bιο-
γραφικά στο e-mail: sales@neda.com.gr.

SAP-Key-User QM for a leading supplier of electronic 
components. Commercial / technical education. 
Experience in Quality Management. Knowledge 
in SAP-CAQ systems. Good English and German. 
48.000€/year gross. CVs in English, photo, skype: 
silver.lining37@yahoo.com, tel: 2311 242026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Μηχανικός Η/Υ από εταιρία 
πληροφορικής που να μιλάει καλά Ρώσικα και να 
είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
της πληροφορικής. Τηλ: 6972 169656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για service κινητών, smartphones, 
tablet, Hardware ή Software, όλων των επωνύμων 
και μη κατασκευαστών για πλήρη απασχόληση από 
αλυσίδα καταστημάτων στη Γλυφάδα. E-mail: info@
eye-phone.gr, τηλ: 210 9680353.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από software 
house για πλήρης απασχόληση με προϋπηρεσία 
σε vb. Net, xaml/wpf και ms sql. Βιογραφικά στο 
e-mail: crm@softwhere.gr, τηλ: 210 9229792, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για το Τμήμα 
Μηχανογράφησης. Απαραίτητα: γνώσεις MS-SQL, 
Visual Basic.net, WebServices, καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας και εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. H προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ως 
επιπλέον προσόν. E-mail: ptheodotos@mondial-
assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για κατασκευή ιστοσε-
λίδων με πολύ καλή γνώση Wordpress ή Joomla. 
Σύμβαση ορισμένου χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr, τηλ: 2310 441690.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά να προσλάβει Flash 
/ ActionScript και 3 Developers για την περαιτέρω 
στελέχωση του τμήματος Web Services. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@rdc.gr, τηλ: 210 5777780.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καρδίτσα ζητά για άμεση πρόσληψη 
Web Designer. Απαραίτητες γνώσεις: Html5, Php, 
ΜySql, Javascript. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@sea-world.gr.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Junior Web Developer 
με 3ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, HTML, 
JQuery, CSS 3, AJAX, JSON. Θα εκτιμηθούν γνώ-
σεις SQL Server. Βιογραφικά στο e-mail: info@
micronet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο εισαγωγής και ψηφιοποίησης 2 δεδομέ-
νων, ζητεί Υπάλληλο στο τμήμα λογισμικού για 
πρωινή/απογευματινή εργασία. Απαραίτητη εμπειρία 
δεδομένων 2 ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών και 
Απόφοιτος/η ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αθήνα. Τηλ: 210 6858760.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία στο Net 
framework, Visual Studio και SQL Server. Παρέ-
χονται άριστες συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση 
και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@geobanking.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer, 
Web Services, Web Sockets, Hibernate, Nodejs, 
Backbone, Postgresql, Css3, αμοιβή 2.000€ συ-
ζητήσιμη. Περιοχή Μέγαρο Μουσικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@betiator.com, τηλ: 210 7238600.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει. Υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

COMPUTER Science degree, experience in 
development: PHP, HTML5, Javascript, Java. 
Also Xcode,C-objective an asset. Excellent English. 
Willing to learn and grow. CVs: amichaelidou@
mdata.gr, code: TECHJUNE14.

MAC User ζητά Mac Expert για tutorials σε maverics, 
yoshemist. Βιογραφικά στο e-mail: nsiropoulou@
mac.com, κα Νίκη.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /η τμημάτων πληροφορικής (ΙΕΚ, 

ΤΕΙ, ΑΕΙ) για διαχείριση του e-shop συσκευαστικής 
εταιρίας Α.Ε. ζητείται στη Σίνδο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@apikyan.com, τηλ: 2310 570100.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SEO με προϋπηρεσία στο χώρο ζητείται 
από κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. 
Άριστο πακέτο αποδοχών, εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer, web 
services, web sockets, hibernate, nodejs, backbone, 
postgresql, css3, αμοιβή 1.500€ συζητήσιμη. Πε-
ριοχή Μέγαρο Μουσικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com, τηλ: 210 7238600.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη 
και αποκλειστική συνεργασία με την SingularLogic 
ζητά Προγραμματιστή με καλή γνώση ανάπτυξης 
εφαρμογών σε περιβάλλον .ΝΕΤ,C#. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mixanografiki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις net καθώς 
και του προγράμματος Εbs της Entersoft. Βιογραφικά 
στο e-mail: it@euromat.gr, τηλ: 210 9573900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Web Developer με εμπειρία 
σε CMS WordPress. Καλή γνώση HTML5/CSS3/
jQuery /AJAX και PHP. Εμπειρία WordPress για 
δημιουργία/επεξεργασία θεμάτων. Βασική χρήση 
Photoshop/Illustrator. Γνώσεις SEO. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@workshop.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος για να εργαστεί στο 
φωτοειδησιογραφικό πρακτορείο Megapress. 
Το πρακτορείο ασχολείται με αθλητικά και θέ-
ματα επικαιρότητας. Απαιτείται φωτογραφικός 
εξοπλισμός και μηχανάκι. E-mail: pamak@otenet.
gr, τηλ 2310 242496, 2310 235090.

ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται για ηλεκτρονική σελιδο-
ποίηση εφημερίδας με γνώσεις στο πρόγραμμα 
Quark Express. Περιοχή Ταύρος. Τηλ: 210 3489122, 
210 3489000, ώρες επικοινωνίας 11:00-19:00 
Δευτέρα-Παρασκευή, κα Βλαχοπούλου.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ νέοι για απλή σελιδοποίηση ενός 
περιοδικού ζητούνται μέχρι 8 Αυγούστου, δυνα-
τότητα συνέχισης από Σεπτέμβριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.gr@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες - 
νέους Φωτορεπόρτερς για Πρακτική Άσκηση στο 
καλλιτεχνικό-κοσμικό ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, με κωδικό portal_ΦΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Μοντέρ 
για Πρακτική Άσκηση με γνώσεις final cut, adobe 
premiere, video editing και άριστη γνώση internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
ΜΟΝΤΑΖ.

ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται για ολιγόωρη εβδο-
μαδιαία συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω 
Χαλάνδρι. Βογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.
gr, τηλ: 6934 230323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για Photoshop, Corel, 
Illustrator και Publisher από φροντιστήριο στη 
Βάρη. Μαθήματα Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@soeasy-vari.com, τηλ: 210 
8995184.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστρια ως Εξω-
τερικό Συνεργάτη. Επιθυμητά δείγματα δουλειάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα 
παραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συ-
νεχές, 5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. 
Στέφανος. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχεδίου 
και ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Γραφίστας ζητείται για να αναλάβει τη 
διαχείριση του e-commerce τμήματος της εταιρίας. 
Γνώσεις web-development και social-media θα 
προσμετρηθούν θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@toptrends.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj για cafe bar στην Ηλιούπολη. Τηλ: 
6977 327275.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Κλασσικού Χορού ζητείται για μαθή-
ματα μπαλέτου κατ’ οίκον, σε ενήλικη με εμπειρία 
4ετών μπαλέτου/λίγο πουέντ. Σοβαρή/υπεύθυνη/
με καλή τεχνική/γνώση κλασικού χορού. Περιοχή 
Καλλιθέα. Ανάγκη άμεσης/μακροχρόνιας συνεργα-
σίας. 5€/ώρα ή 7€/1,5ώρα. E-mail: geministar@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΑΠΟ NIKOLIDAKIS Group ζητείται Customer 
Service-Σχεδιαστής. Απαραίτητα προσόντα: Προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε 
έπιπλα κουζίνας ή contract, άριστη γνώση περι-
βάλλοντος Windows, Office, γνώση σχεδιαστικού 
προγράμματος και γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@
nikolidakisgroup.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσων ενημέρωσης ζητεί Art Director, 
με αποδεδειγμένη δημιουργική ικανότητα και εμπει-
ρία σε εφημερίδες και περιοδικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής 
αντικειμένων ζητείται Γραφίστας - Σχεδιαστής με 
γνώσεις σε 3D modelling, Photoshop, Autocad, Corel. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myglassstudio.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για ημιαπασχόληση από 
κατάστημα κουρτινών στο Παλαιό Φάληρο για 
ραφή κουρτινών, καλυμμάτων, ρόμαν, μαξιλαριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patrohots@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Σχεδιαστής/τρια ενδυμάτων και 
μακέτας (τυπώματα) με άριστη γνώση του Corel 
για εταιρία παιδικών ενδυμάτων στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: zoi@gang.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 10 κυρίες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία και Ιρλανδία. Άμεση πρό-
σληψη, μέτριο επίπεδο Αγγλικών. E-mail: info@
spn-consultants.com.

GALLERY αναζητά άτομο με γνώσεις στην ιστορία 
της τέχνης (κυρίως ζωγραφικής) με προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, ευχέρεια ομιλίας-επικοινωνίας 
στα Αγγλικά, χρήση Η/Υ. Δυνατότητα ολιγοήμερης 
παραμονής εκτός Αθήνας. E-mail: gian_xa@otenet.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί υποψήφιες για κάλυψη θέσεων 
στο τομέα υποστήριξης - εξυπηρέτησης πελατών, 
με επικοινωνιακή ευχέρεια, γνώση Η/Υ, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 5199000.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για εσωτερική θέση γρα-
φείου και εξωτερική εργασία. Τηλ: 6938 534252.

ΟΜΙΛΟΣ αθηναϊκός ζητεί κύριο /α συνταξιούχο 
με εμπειρία στο telemarketing, για υπεύθυνη 
θέση γραφείου. Τηλ: 210 3630271.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ - Υπάλληλοι Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης, με ευχέρεια λόγου ζητούνται για 
το τμήμα εξερχόμενων κλήσεων. Απαραίτητα 
εμπειρία χρήση call center, γνώση Η/Υ, ξένων 
γλωσσών. Τηλ: 210 5199000.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εταιρία, εμπειρία 
στη τηλεφωνική επικοινωνία, πλήρης ή μερική 
απασχόληση, ενημέρωση σε προγράμματα κι-
νητής - σταθερής τηλεφωνίας ή κάρτα υγείας. 
Βασικός μισθός, ασφάλιση, επιδόματα, δώρα, 
μισθός 600€. Τηλ: 210 2282023.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή απο-
γευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. Μισθός 
900€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 άτομα για πλήρη απασχόληση, 
όχι πλασιέ-ντίλερ. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για ημιαπα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Τηλεφωνητές-τριες από μεγάλη 
εταιρία για τηλεφωνική πώληση σταθερής τηλε-
φωνίας. Σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ εταιρία (κοντά στο κρατικό Νίκαιας) 
προσλαμβάνει άμεσα Υπάλληλους Γραφείου για 
μόνιμη 5θήμερη απασχόληση. 4ωρη/5ωρη/6ω-
ρη/8ωρη εργασία. Τηλεφωνική εργασία στο τμήμα 
προώθησης καρτών υγείας γνωστού διαφημι-
ζόμενου ομίλου. E-mail: kartaeyclub@gmail.
com, τηλ: 211 1040867.

ΑΛΥΣΙΔΑ εμπορικών επιχειρήσεων ζητεί και 
προσλαμβάνει άμεσα για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Νίκαια, Υπάλληλους Γραφείου για μόνιμη 
5θήμερη απασχόληση. Τηλεφωνική απασχόληση 
πρωινή ή απογευματινή. Βασικός μισθός/ασφά-
λιση/μπόνους. Τηλ: 211 1040869.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-τριες με επικοινωνιακή ικανότητα 
ζητεί όμιλος επιχειρήσεων στην Νίκαια. Ο όμι-
λος δραστηριοποιείται στο τομέα της σταθερής/
κινητής τηλεφωνίας και internet. Παρέχεται δι-
αρκής υποστήριξη/μόνιμη απασχόληση/βασικός 
μισθός/ασφάλιση. E-mail: hr.cyta@gmail.com, 
τηλ: 211 1040867.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφω-
νίας-internet-κινητής ζητεί και προσλαμβάνει 
άμεσα Υπαλλήλους για το τηλεφωνικό τμήμα 
εξυπηρέτησης. Βασικός μισθός/ασφάλεια. Ευ-
χάριστο περιβάλλον. Πλήρης ή μερική απασχό-
ληση, πρωινή ή απογευματινή, 5θήμερο. Ε-mail: 
hr.cyta@gmail.com, τηλ: 211 1040868.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη στη Νίκαια ζητεί άμεσα και 
προσλαμβάνει 12 άτομα για το τμήμα τηλεφωνικής 
υποστήριξης-ενημέρωσης στο τομέα της σταθε-
ρής τηλεφωνίας-τηλεόρασης-internet.Βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. E-mail: hr.201401@gmail.com, 
τηλ: 215 5304073.

ΑΜΕΣΑ προσλαμβάνονται Συνεργάτες για το τμήμα 
τηλεφωνικής προώθησης σταθερής τηλεφωνίας-
internet-TV. 5θήμερη εργασία, βασικός μισθός 
και ασφάλεια. E-mail: hr.sales.my@gmail.com, 
τηλ: 215 5304065.

ΑΛΥΣΙΔΑ Δυτικών Προαστίων προσλαμβάνει 
άμεσα άτομα για το τμήμα προώθησης καρτών 
υγείας. Εργασία 5θήμερη με βασικό μισθό και 
ασφαλιστική κάλυψη και μπόνους. E-mail: karta.

ey.club@gmail.com, τηλ: 215 5304071.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Mayfair Club στην περιοχή 
της Νίκαιας άμεσα ζητεί Συνεργάτες για μόνιμη 
τηλεφωνική απασχόληση γραφείου στο τμήμα 
προώθησης καρτών υγείας. Δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου, υψηλές αποδοχές. E-mail: mayfair137@
gmail.com, τηλ: 215 5304072.

ΑΤΟΜΟ από όμιλο ζητείται για ενημέρωση σε 
προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και στα-
θερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΤΟΜΟ από όμιλο ζητείται για τηλεφωνική 
απασχόληση σε προγράμματα υπηρεσιών υγεί-
ας (κάρτας υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΤΟΜΑ από κέντρο ομορφιάς για εργασία σε 
τηλεφωνικό κέντρο, Νότια Προάστια, πλησίον 
μετρό. Βιογραφικά στο e-mail: 9704222@gmail.
com, τηλ: 210 96446600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί άτομα για τηλεφωνική ενημέ-
ρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άμεση πρόσληψη 20 άτομα για νεο-
σύστατο τμήμα προώθησης σταθερής τηλεφωνίας. 
Εργασία πρωινή ή απογευματινή, δυνατότητες 
εξέλιξης 4ωρο, μισθός 350€, συζητήσιμη. Τηλ: 
210 2477870, 210 2478870, ώρες επικοινωνίας 
10:00-20:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ τουριστική εταιρία στο Μαρούσι 
ζητεί Υπάλληλους για call center, με άπταιστη 
γνώση Τούρκικων, Αγγλικών, καλή γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: despina.avgerinou@rci.
com, τηλ: 210 8113923, ώρες επικοινωνίας 
10:00-17:00.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται από εταιρία για 
προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 700€. 
Τηλ: 6975 683998, 213 0285341, ώρες επικοι-
νωνίας 09:00-21:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Τηλεφωνητές-τριες με 
γνώση και χειρισμό Η/Υ, ευχέρεια λόγου, πρωινή 
ή απογευματινή 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση, προη-
γούμενη εμπειρία απαραίτητη. Τηλ: 210 8696411.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για 3ωρη απογευματινή 
εργασία, αφορά τηλεφωνική προώθηση κάρτας 
υγείας. Σταθερός μισθός, μπόνους, εβδομαδιαία 
πληρωμή. Περιοχή Ομόνοια, μισθός 200€. Τηλ: 
6933 011943.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκού ομίλου ζητεί 10 άτομα, για 
ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκού ομίλου ζητεί 10 άτομα για 
ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μι-
σθός, ασφάλιση και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, 
μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΘΗΝΑ (Ακρόπολη) ζητεί μία νέα με οργανωτι-
κές και επικοινωνιακές ικανότητες, για το τμήμα 
υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατολογίου (όχι 
πωλήσεις). Μισθός βασικός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237662.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για 
ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για 
ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μι-
σθός, ασφάλιση και μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, 
μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από εταιρία τηλεφωνι-
κών πωλήσεων συνεργάτης της Vodafone στη 
Θεσσαλονίκη, με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Σταθερή 5ήμερη 8ωρη απασχόληση. 
Δίνονται μισθός, ασφάλιση, αμοιβή παραγωγι-
κότητας. E-mail: vodafone@500001.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδικής βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά 
και υπεύθυνα για το κέντρο Τηλεφωνικής Εξυ-
πηρέτησης Πελατών, πλήρης απασχόληση με 
βάρδιες. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, Αγγλικών και 
Ισπανικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Τηλ: 6943 950447.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από το δερματολογικό 
κέντρο Athens City Med στον Πύργο Αθηνών. 
Τηλ: 210 7774737.

H MEGA Card με ηγετική θέση στην προώθηση 
των προϊόντων υγείας και διατροφής επιθυμεί να 
προσλάβει Υπαλλήλους για εξυπηρέτηση πελατών 
για τη διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου. E-mail: cv@megacard.gr.

συνέχεια στη σελ. 24

Career opportunities: NetU is a leading information technology solutions and services organisation in the Eastern 
Mediterranean region with offices in Cyprus, Greece and Serbia. Founded in 1991, NetU now has customers and 
activities in 25 countries, extending from Europe to the Middle East, Africa, Asia and America.

Salesforce.com Consultant 
(Athens, GR)

Your responsibilities: 
•Assist sales with developing prototype demonstrations 
•Provide technical and functional consulting 
•Document and implement configuration changes and data-mapping requirements 
•Facilitate sessions with customer’s IT and business teams to gather, define, and document business 
requirements 
•Product configuration and customization 
•Customer’s training 
•Achieve Salesforce.com product certifications to successfully advise and direct clients on best practices for both 
business process and platform optimization  
Key skills: 
•Content knowledge - experience designing and implementing Salesforce.com solutions or proven consulting 
experience with Microsoft Dynamics, Siebel, SAP and similar enterprise-level applications 
•Analytical techniques - experience in gathering requirements and documenting the outcome 
•System configuration - ability to effectively design a scalable solution to meet client business needs, and 
participate in system configuration  
Your qualifications: 
•3–5 years of CRM consulting & implementation experience 
•2+ years of hands-on experience with packaged applications, including Salesforce.com, Microsoft, Siebel, SAP, 
or similar enterprise-level CRM applications 
•Previous experience with Salesforce.com implementations will be considered as an advantage 
•University graduate 
•Salesforce.com certification preferred 
•Excellent knowledge of both English and Greek

Your benefits: A competitive remuneration package including life insurance and medical fund will be offered to 
the successful candidates.

Please send your application to the address below or email to the following e-mail:info@netu.com.gr. All 
applications will be treated in strict confidence.

Υποστήριξη Πωλήσεων  
(κωδικός θέσης: ΚΩΔ:SL128)

Εισαγωγική εταιρία ταχύτατα αναπτυσσόμενη με έδρα 
τα Βόρεια Προάστια ζητά να προσλάβει νέο/νέα για το 
τμήμα πωλήσεων. 

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες  
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια  
 
Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται: 
•Διαχείριση πελατών 
•Υλοποίηση και παρακολούθηση επίτευξης στόχων 
•Ανάλυση ανταγωνισμού και εισήγηση ενεργειών 
•Επίσκεψη και αξιολόγηση των συνεργατών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης 
στόχων 

•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Εργασιακή εμπειρία 3 έως 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office & Internet & ERP) 
•Γνώση χειρισμού Adobe Photoshop, Illustrator  
και In Design 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ, επιθυμητό μεταφορικό 
μέσο 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Διαρκής εκπαίδευση

Παρακαλούμε, αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα στο με κωδικό SL128 μέχρι 08/07/2014.
Θα απαντηθούν οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: humrse@
homeandcamp.gr

Η Σ.Α. Βαϊράμογλου ΑΒΕΕ, με παρουσία 75 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά οπτικών ειδών και μηχανο-
λογικού εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικούς - Ηλεκτρολόγους - Τεχνικούς Ιατρικών Οργάνων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων στα οπτικά καταστήματα Αθήνας και 
Επαρχίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος ή τεχνικός ιατρικών μηχανημάτων) 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office, MS Outlook) 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας & αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ταξίδια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: rodolaki_o@bairamoglou.gr. 
*Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας.

Το ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ ζητά:

Event Manager 
Για το φεστιβάλ “Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις”:  
(www.elladagiortigefseis.gr)  
Απαιτούμενα θέσης: 
•Εμπειρία σε οργάνωση εκδηλώσεων 
•Αγάπη για το ποιοτικό ελληνικό τρόφιμο  
και την γαστρονομία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Ικανότητες πώλησης σε μικρούς και μεγάλους πελάτες 
•Ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Εμπειρία στην επικοινωνία 
•Καλή γνώση social media  
Οι εργασίες που θα εκτελεί αφορούν: 
•Οικονομικές συμφωνίες με εκθεσιακούς χώρους  
και κατασκευαστές 
•Συνεργασία με κατασκευαστές για την διαρρύθμιση του 

φεστιβάλ 
•Ευθύνη για κάθε οργανωτικό θέμα του event  
(συνεργεία, καθαριότητα, parking, παρακολούθηση 
στησίματος, ξε-στησίματος κλπ) 
•Γενική ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας  
της έκθεσης 
•Έλεγχος του τμήματος πωλήσεων  
αλλά και προσωπική πώληση 
•Εύρεση χορηγών 
•Επικοινωνία της έκθεσης σε online και offline μέσα 
•Συνεργασία με τους γραφίστες και τους υπεύθυνους 
παραγωγής για την δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού 
•Επίλυση προβλημάτων 
 
Θέση πλήρους απασχόλησης 
Έδρα: Αμπελόκηποι, Αθήνα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
giorti@athinorama.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014 για το τμήμα συντήρησης:

Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη με Εμπειρία σε Κατασκευές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Η Regency Entertainment ψυχαγωγική & τουριστική Α.Ε., κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά τυχερών 
παιχνιδιών και πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και ακολουθώντας μια διαρκή ανοδική πορεία, επιθυμεί να 
προσλάβει για το ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη:

Μηχανικό Βάρδιας 
(κωδ. θέσης S-DE)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΤΕΙ με ειδικότητα μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS Office.  
Κύρια καθήκοντα 
•Υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού 
•Υπεύθυνος για την επίβλεψη και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
•Υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση των τεχνικών της βάρδιας

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτική ασφάλιση, εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, συνεχή 
εκπαίδευση και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό σας με μια πρόσφατη φωτογραφία σας στην παρακάτω 
διεύθυνση (με αναφορά στον αντίστοιχο κωδικό θέσης): Regency Casino Thessaloniki, Att: human resources department, 
P.O. Box “Makedonia” Airport, 55 103 Thessaloniki, GREECE, fax: 2310 491 157, e-mail: career@rct.regency.gr

Υπεύθυνος Καταστήματος

Η General Mills Hellas, πολυεθνική εταιρία με ηγετικό ρόλο στο χώρο των προϊόντων ζύμης και παγωτού, ζητά να 
προσλάβει για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα Βοιωτίας:

Χειριστές Μηχανημάτων 
(κωδ. GMI/PO_SW)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος / τελειόφοιτος τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα οργάνωσης & επικοινωνίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Τόπος κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή Χαλκίδας ή Οινοφύτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail 
cv2@skywalker.gr, αναφέροντας τον σχετικό κωδικό.

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά υπεύθυνο καταστήματος.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα 
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα 

Προφίλ υποψηφίου / επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση e-mail: jobs@paulgreece.com



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ CCS ζητά Τηλεφωνήτριες /ες. Τμήμα 
πωλήσεων και προώθηση. Απαραίτητη γνώση 
Γερμανικής γλώσσας. Πλήρης ή μερική απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ccs.stratis@
gmail.com, τηλ: 2651 551382.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα 
με βασικό μισθό με εμπειρία στη τηλεφωνική 
απασχόληση, επιπλέον παροχές ασφάλιση και 
bonus προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ άνω 
Πατησίων, μισθός 700€. Τηλ: 6949752671.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για παρουσίαση αρωμάτων από 
αρωματοπωλείο. Τηλ: 6985 958238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση για 
προώθηση μουσικής επένδυσης καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mixmusic.
gr, τηλ: 6985 150258, 211 4036455.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση προϊόντων, δη-
μιουργία δικτύων πωλήσεων. Αμοιβή με ποσοστά 
επί των πωλήσεων. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία διαφήμισης 
5 άτομα για Promotion Vodafone. Προσφέρεται 
βασικός μισθός και μπόνους. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: kalomoiraner@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες Promoters για προω-
θητικές ενέργειες. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ioanna@concept2action.gr.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - Lifecoach ζητά 2 επικοινωνια-
κές, χαρισματικές, δραστήριες για την προώθηση 
σεμιναρίων, προγραμμάτων. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
fkdavid.info@gmail.com.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με καλά Ελληνικά, ζητούνται 
από εταιρία για προώθηση προϊόντων, promotion. 
Μισθός 450€. Τηλ: 6939 001096.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Πωλητές-τριες για 
προώθηση υπηρεσιών πληροφορικής - internet. 
Προσφέρονται: σταθερός μηνιαίος μισθός, ελεύθερο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: cv@spinworks.
gr, τηλ: 210 9960906, fax: 210 9960506.

ΝΕΟΙ-ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο πεδίον του Άρεως για πρωινή προώθηση 
χαρτών και πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων 
σε ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
με ποσοστό. Τηλ: 6999 622134, κος Σταύρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις 
ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, 
να προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. Βιο-
γραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για τον χώρο της ευε-
ξίας, για παρουσιάσεις, προωθήσεις μεθόδων 
και προϊόντων ευεξίας - αθλητικής διατροφής. 
Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές-τριες για μόνιμη απα-
σχόληση σε διαφημιστική εταιρία. Αμοιβή, bonus 
επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός έδρας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com.

3 ΑΤΟΜΑ για θέσεις Sales Promotion για μόνιμη 
απασχόληση στην Αθήνα. Προσφέρονται: Αμοιβή, 
bonus επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός 
έδρας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. 
Αμοιβή με προμήθειες και bonus. Επαγγελματική 
ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6943 
950447.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Vodafone Πειραιάς - Θέρμης 
αναζητούν άμεσα νέους -ες για μόνιμη απασχόληση 
για τις προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής 
της Vodafone σε εξωτερικούς χώρους. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mobileteleservices@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για Promotion με γνώση Γερμανικών και 
Ρωσικών, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: recruitingingreece@
gmail.com, τηλ: 2810 333895.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. 
Αμοιβή με προμήθειες και bonus. Επαγγελματική 
ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 
126967, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, ευπαρουσίαστες για προώ-
θηση κατασκευών ιστοσελίδων πόρτα-πόρτα σε 
καταστήματα-επαγγελματίες. Αμοιβή 100€ ανά 
κλεισμένη δουλειά. Πληρωμή άμεση 5 ημερών. 
Athens Hosting. Τηλ: 23122 01787, 6945 946411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για προώθηση παρα-
φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών 
σε φαρμακείο στα Νότια προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: katiakostavasili@gmail.com, τηλ: 
6937 067868, κα Κάτια.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εργασία με ευέλικτο ωράριο 
με σκοπό την προώθηση, ζητούνται από διαφημι-

στικό γραφείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρωινή 
καθημερινή. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 
210 8213596.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά ζητούνται για προώ-
θηση δωρεάν εκπτωτικού κωδικού για αγορές 
προϊόντων καθημερινής χρήσης. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. Μερική-πλήρης απασχόληση, αυ-
ξανόμενες οικονομικές απολαβές με ποσοστά, 
δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος-η Παντοπωλείου (Κατα-
στήματος Λιανικής Τροφίμων) στους Ν. Επιβάτες, 
Περαία. Κατά προτίμηση άτομο από την περιοχή. 
Θα εκτιμηθεί σχετική προϋπηρεσία και γνώση 
Η/Υ. Τηλ: 2310 477577, 6975 021780, e-mail: 
info@z-tech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, σοβαρή, εμφανίσιμη Πωλήτρια 
για νέο κατάστημα με αρώματα. Θα προτιμηθούν 
οι υποψήφιες με σχετική προϋπηρεσία. Κάτοικοι 
Παπάγου, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής και γύρω 
περιοχών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hrcvath@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ υποδημάτων ζητεί Υπεύθυνο Δικτύου 
Καταστημάτων Λιανικής (όχι Πωλητή). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο του υποδήματος. Βιογρα-
φικά στο e-mail: northsubshoes@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για κατάστημα υποδημάτων 
στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων, προϋπηρεσία, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλι-
κά, κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
zervoudis@toptrends.gr, τηλ: 210 9689120.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει για τα 
καταστήματά της Πωλήτριες. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, Ρώσικων και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια ζητείται με εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις για αλυσίδα καταστημά-
των αθλητικών και casual. 3ετή προϋπηρεσία 
απαραίτητη, εξειδίκευση θετική. Βιογραφικά στο 
e-mail: stella@sportcafe.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για Internet Cafe στην περιοχή 
της Πανόρμου. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΑΠΟ αλυσίδα καταστημάτων ζητούνται Υπάλληλοι 
για το υποκατάστημά μας στο Μενίδι. Απαραίτη-
τες βασικές γνώσεις Αγγλικών. Ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5140060, τηλ: 210 5140060, 210 5147588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος με πολύ 
καλές γνώσεις Barista - Μπουφετζή σε cafe-
food bar στο Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση, 
5θήμερο. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία σε 
ανάλογη θέση, ευγένεια, εμφάνιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: atsantali80@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία Νοτίων 
Προαστίων και κέντρο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε εστίαση, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για ζαχαρο-
πλαστείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας έμπειρος από εστιατόριο στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9802593, ώρες επι-
κοινωνίας 09:00-12:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία Νοτίων 
Προαστίων και κέντρο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε εστίαση, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexa.anastasiou@gmail.com.

Η MY YOGHURT αναζητά Πωλητή/τρια για το 
κεντρικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και προϋπηρεσία 
στο χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα επώνυμων νεανικών ενδυμάτων στην 
Νέα Ιωνία με τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρίας. 
Τηλ: 6936 604112.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές καλλυντικών προϊόντων. 
Τηλ: 6930 828222, κος Παππάς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Πώλησης στο κατάστημα 
της Olympus Sport στο Ν.Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympusport.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για κάλυψη 
θέσης σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για αλέκιαστα τραπεζομά-
ντηλα σε επαγγελματικούς χώρους, ταβέρνες και 
εστιατόρια. Τηλ: 210 9936850.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο 
αναζητά Πωλητές-τριες με εμπειρία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μαγαζί με είδη δώρων 
στην πόλη της Άρτας. Προσφέρονται διαμονή - 
διατροφή για κατοίκους εκτός νομού. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝOΣ-η Καταστήματος και Πωλήτριες 

Λιανικής ζητούνται. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: k.saroglou@annariska.
gr, τηλ: 211 1049500, fax: 210 2834456.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Anna Riska, ζητά Υπεύθυνο-η, Πω-
λήτριες λιανικής για τo νέο κατάστημά της στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: k.saroglou@annariska.gr, τηλ: 211 
1049500, fax: 210 2834456.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ αλυσίδα Internet Place 
στην Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος 
για το υποκατάστημα της Τούμπας. Γνώσεις Η/Υ, 
Social Media, Αγγλικά, εμφάνιση, άνεση στην 
επικοινωνία, οργανωτικές και διοικητικές ικα-
νότητες. E-mail: cv@inspot.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της Αθή-
νας. Επιθυμητή η εμπειρία στο έπιπλο, η γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: almeco@almeco.gr, κωδ: ΠΑ.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπεύθυνο καταστήματος Αθηνών. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για το κατάστημα sport trends 
στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων. Προϋπηρεσία, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλικά, 
κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
toptrends.gr, τηλ: 210 9689120.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πωλήσεις προϊόντων δια-
τροφής. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Δυνατότητες 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης και υψηλών 
αποδοχών. Αξιολόγηση. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος. 
Εμπειρία σε πωλήσεις B2B, ιδανικά σε θέση 
προϊσταμένου-εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπων 
και σε διαχείριση καταστήματος/υποκαταστήματος. 
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστο επίπε-
δο οργάνωσης εργασίας. E-mail: recruitment@
stassinopoulosae.gr, κωδ: ΥΠΚΑΤ14.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί νέα εμφανίσιμη, 
άνεση στην επικοινωνία για τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. 5θήμερη πρωινή απασχόληση, βασικός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες με γνώ-
σεις Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, βασικός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604376.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες εμφανίσι-
μες, με γνώσεις Η/Υ για το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. 5θήμερη εργασία πρωινή, μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε κατάστημα 
στη Σαλαμίνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κάλυψη θέσης σε κατάστημα 
στη Ραφήνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος λιανικής 
τροφίμων, στους Ν. Επιβάτες. Κατά προτίμηση 
ενδιαφερόμενοι από την περιοχή. Πλήρης ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: annaztech@yahoo.gr, 
τηλ: 2310 477577, 6975 021780, ώρες επικοι-
νωνίας 9:30-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μερική απασχόληση σε 
κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στο Mega Outlet. 
Βιογραφικά στο e-mail: eurotradesltd@gmail.
com, fax: 23100 24853.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής για κατάστημα 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων με απαραίτητες 
γνώσεις Corel και Photoshop. Τηλ: 6944 251805.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα τροφίμων 
στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για κατάστημα με δερ-
μάτινα είδη στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Απαραί-
τητα: Ρώσικα ή Σέρβικα. Προϋπηρεσία. 800€, 
ασφάλεια/διαμονή. E-mail: cv@jobtrust.gr, με 
θέμα: ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για την θερινή σεζόν σε μα-
γαζί με τουριστικά είδη στη Κω. Προϋποθέσεις: 
Ρώσικη γλώσσα, χωρίς όριο ηλικίας. Παρέχονται: 
800€ μισθός/ασφάλεια/διαμονή/διατροφή(1γεύμα). 
E-mail: cv@jobtrust.gr, με θέμα: ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ 
ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΩΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για εργασία σε κατάστημα/
χρυσοχοείο στη Ρόδο για την θερινή σεζόν. Προ-
ϋποθέσεις: Αγγλικά/Ρώσικα/Γερμανικά/Γαλλικά. 
Παρέχονται 700€ και 3% επί των πωλήσεων, 
ασφάλεια/διαμονή. E-mail με θέμα: Χρυσοχοείο-
Κιοτάρι Ρόδου: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Πωλητής/τρια σε κατάστημα 
Γερμανός στο Κορυδαλλό. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία και συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
kgm_koridallos@germanos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ταμείο και Μπουφετζήδες 
στο cantina burger στο Μαρούσι. Βιογραφικά 
στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 
210 6143232.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή-τρια σε κατάστημα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ παγκοσμίου κύρους παροχής υπηρεσι-
ών με αντικείμενο τα ταξίδια ζητάει Συνεργάτες. 
Αν είσαι δημιουργικό άτομο που σου αρέσουν τα 
ταξίδια και θέλεις να αμείβεσαι από αυτά. E-mail: 
wvnewcompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Rolloplast, Εξωτερικός Πωλη-
τής με δικό του αυτοκίνητο αρχικά για χονδρικές 
πωλήσεις. Κλάδος: κουφώματα, ρολά, σίτες σε 
Αττική και όμορους νομούς. Μισθός, ποσοστά και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: john.agiannidis@
rolloplast.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 
την περιοχή της Αθήνας. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις. Αμοιβή: 850€/μήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αχαϊκά Πλαστικά ΑΕΒΕ με έδρα 
το Αίγιο ζητεί Στέλεχος Υπεύθυνο Εξαγωγών με 
Πτυχίο ΑΕΙ και πολύ καλή γνώση Γερμανικών και 
Αγγλικών, άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@achaika.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Γραφείου ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία χονδρικής πώλησης, πείρα στα καλσόν, 
εσώρουχα, φουλάρια, γνώση μηχανογράφησης 
και Ιταλική γλώσσα. 5θήμερη εργασία. Τηλ: 210 
3219368, 6940 510143, ώρες επικοινωνίας 
10:00-15:00.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία τροφίμων ζητεί Πωλητή-τρια 
για το τμήμα πωλήσεων Αθηνών, Απόφοιτος ΑΕΙ. 
Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
Παρέχεται αυτοκίνητο και κινητό. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: e.dedousi@
kolios.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στο Νομό Αττικής 
για την προώθηση προϊόντων ηλεκτρονικού επι-
χειρείν. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση internet 
και Office. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψη: E-mail: hr@pandafun.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στο Νομό Μεσση-
νίας για την προώθηση προϊόντων ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση internet 
και Office. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψη: E-mail: hr@pandafun.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για να εργαστεί σε τμήμα πω-
λήσεων εταιρίας παροχής υπηρεσιών στην Πάτρα. 
Απαραίτητες γνώσεις Marketing, θα προτιμηθούν 
Απόφοιτοι από αντίστοιχες σχολές. Βιογραφικά 
στο e-mail: korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 
981773.

WELLNESSNOW. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δι-
κτύου πωλήσεών μας, ζητάμε Πωλητές σοβαρούς 
και δυναμικούς για συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΑΤΟΜΑ ικανά και επικοινωνιακά για το εμπορικό 
τμήμα πολυεθνικής, άμεσο ξεκίνημα, μερική-πλή-
ρης ανεξάρτητη μόνιμη απασχόληση, αυξανόμενες 
οικονομικές απολαβές με ποσοστά, δωρεάν εκ-
παίδευση, δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως μόρφωσης, ικανά και 
επικοινωνιακά ζητούνται για το εμπορικό τμήμα 
πολυεθνικής, δωρεάν εκπαίδευση, αυξανόμενες 
οικονομικές απολαβές με ποσοστά, ανεξάρτητη 
μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητούνται 3 
Στελέχη για εργασία κατ’οίκον με γνώσεις Η/Υ και 
σοβαρό εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: tour.
org@hotmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ τηλεφωνικών πωλήσεων στο χώρο της 
τηλεόρασης ζητεί άτομα για απογευματινή απα-
σχόληση στο κέντρο του Περιστερίου, ασφάλιση 
συν μπόνους, ημερήσια, εύκολη πρόσβαση μέσω 
μετρό. Τηλ: 211 1822900, 6936 371782.

ΕΠΕΙΓΟΝ ζητείται άτομο για απασχόληση. Δεκτές 
γνώσεις internet. Μισθός 850€. Βιογραφικά στο 
e-mail: mynewjob214@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Μισθός 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: mynewjob214@
gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα άτομα 
για συνεργασία. Μισθός 550€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για εσωτερική εργασία, 
απαραίτητες βασικές γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ. 
Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, 
τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
για απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με βασικές γνώσεις Η/Υ για ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση. Εργασία μέσω 
Η/Υ από το χώρο σας. Μισθός 700€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για συνεργασία ως Επικεφαλής στους 
τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης και στελέχωσης. 
Ευέλικτο ωράριο. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet 
επιθυμητές. Μισθός 650€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις Η/Υ για εργασία, 
μισθός 700€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@
gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία, μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή πλή-
ρης απασχόληση, μισθός 650€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κάλυψη δικτύου πωλήσεων, 
μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@
gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία, μισθός 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση, εργασία μέσω 
Η/Υ από το χώρο σας. Μισθός 850€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, 
τηλ: 6948 527095.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά, εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο για μερική ή πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@
gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ:: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη online επιχεί-
ρησης. Παρέχεται εκπαίδευση, μπόνους ανάπτυξης 
ομάδας, μπόνους αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο 
e-mail: tb-plan@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για 
ανεξάρτητη συνεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, πλή-
ρης εκπαίδευση. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ 
ή και internet απαραίτητες. Τηλ: 6947 593865.

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ από τηλεφώνου εφημερίδας και 
πολύ γνωστών ιστοσελίδων ζητούνται Πωλητές. 
Μισθός συν ποσοστά, έως 8 Αυγούστου δυνατό-
τητα συνέχισης από Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 2iPowerProlight έχει εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής τηλεόρασης. Ζητά 
να καλύψει 5 θέσεις Πωλητών. Παρέχονται ιδιαίτερα 
υψηλές αμοιβές, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@2ipowerpro.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ -ή Πωλητής / Πωλήτρια ζητούνται 
από εισαγωγική εταιρία ειδών δώρου και διακό-
σμησης για δειγματισμό με laptop σε τουριστικές 
περιοχές της Ελλάδος. Βιογραφικά στο e-mail: 
olympiastella123@msn.com, fax: 210 6922567.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-τριες ανεξαρτήτως ηλικίας 
για προώθηση καλλυντικών γνωστής εταιρίας με 
μεγάλα ποσοστά κέρδους και μπόνους. Βιογραφικά 
στο e-mail: klairm69@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3ωρη - 5ωρη απα-
σχόληση για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα. 
Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με ή χωρίς προϋπηρεσία 
για μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Μεγάλες αποδοχές 
2000€. Βιογραφικά στο e-mail: ttheos9@gmail.com.

FERRO’ is looking to recruit an Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. E-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση, εισοδήματα 
από 500€. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664, κα Τζανετή.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με εμπειρία και παροχής 
υπηρεσιών για την Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. 
Παρέχεται προμήθεια, πελατολόγιο και εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με έδρα τη Καβάλα με εμπειρία 
στα φαρμακεία. Παρέχεται προμήθεια (όχι μισθός) 
Ι.Χ., έξοδα, πελατολόγιο, εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με μεγά-
λη εμπειρία στα φαρμακεία ζητείται. Αμοιβή με 
προμήθεια μόνον. Παρέχεται Ι.Χ, έξοδα κίνησης, 
πελατολόγιο, εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
john@epsilonk.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητεί άτομα με εμπειρία στις 
πωλήσεις άνεση στην επικοινωνία και συνδυαστική 
σκέψη, για στελέχωση τμήματος με έδρα την Αγ. 
Παρασκευή. Επιθυμητή γνώση χρηματοασφαλιστικών. 

συνέχεια στη σελ. 26

Η People for Business εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή και αξιολόγηση στελεχών. Με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα και την ταυτόχρονη 
μέγιστη ικανοποίηση ενδιαφερόμενου και εταιρείας, ακολουθούμε μια δομημένη και πρωτοποριακή, για τα ελληνικά 
δεδομένα, διαδικασία επιλογής, που εκτυλίσσεται σε διαδοχικά στάδια. Δεσμευόμαστε στην ποιοτική προσέγγιση και 
εξυπηρέτηση και λειτουργούμε ως business partners, θεμελιώνοντας έτσι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Σε 
αυτά τα πλαίσια, διακριθήκαμε το 2012 με το Βραβείο Επιχειρηματικότητας «Στέλιος Χατζηιωάννου». Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης των εργασιών μας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αναζητούμε:

Market Researcher  
(MR0714)

Κύρια δραστηριότητα του κατόχου της θέσης θα είναι η στοχευμένη αναζήτηση στελεχών στην αγορά εργασίας και η 
αξιολόγησή τους σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, θα ασχολείται με: 
•Εντοπισμό στελεχών στην αγορά 
•Συμμετοχή σε αρχικά στάδια συνεντεύξεων 
•Συμμετοχή στην πραγματοποίηση σταδίων των κέντρων αξιολόγησης 
•Επικοινωνία με τον πελάτη για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται από προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ικανότητα δημιουργίας 
εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων, διάθεση για ποιοτική εξυπηρέτηση, αντοχή στην πίεση και δυναμισμό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 2-4 ετών, σε αντίστοιχη θέση διερεύνησης της αγοράς 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιλογή ανθρώπινου δυναμικού 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση MS Office

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και το όνειρό σας είναι να εξελιχθείτε σε ένα ευχά-
ριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, με την ένδειξη 
κωδικού MR0714, μαζί με συνοδευτική επιστολή στο: http://pfb.applymycv.gr/form.asp. Η διαδικασία επιλογής έχει 
ήδη ξεκινήσει!

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Ακολουθείστε μας στο Linkedin, Facebook και Twitter, για 
να ενημερώνεστε αυτόματα για όλες τις νέες θέσεις εργασίας! Βρείτε τα links στο site μας: www.pfb.gr.

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε 
το 1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου. 
Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά με υποκατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Β. Ελλάδα. Για την υποστήριξη των 
αναγκών της στη Β. Ελλάδα, η εταιρεία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου  
σε περιοχές ευθύνης του σε νομούς της Β. Ελλάδας 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες 
του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών,  
και ενημερώνει την εταιρεία 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες  
όσο και με τους συνεργάτες 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση  
για επιτυχία 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων 

•Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη, 
επιθυμητή 
•Γνώση αγγλικών 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή μέσω 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) αναφέροντας 
το κωδικό της θέσης ΠΘ/1.

Ανώνυμη εταιρεία ιατρικών ειδών ζητά:

Πωλητή 
 με έδρα την Πάτρα

Σκοπός: Η προώθηση και η πώληση παραφαρμακευτικών 
προϊόντων εντός καταστημάτων φαρμακείων καθώς επίσης 
και η ενημέρωση οδοντιάτρων.

Ο/Η ιδανικός/η  υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας - συνεργασίας - πειθώ -  
ευγένεια - δυναμισμό - ομαδικό πνεύμα - μεθοδικότητα 
και οργάνωση 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Εμπειρία σε πώληση προϊόντων υγείας 
•Απαραίτητη  προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-ετών  

στον τομέα φαρμακείων και οδοντιατρείων 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό συν bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop 
•Κινητό 
 
Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω e-mail: 
ldenaxas.intertrade@gmail.com

Entry Level Staff (Ref. ELS250414)
We are a leading company in the IT sector in Greece.

With our technology and our sectoral expertise, we are serving large and medium organizations. Our clients are large 
corporations, financial institutions, telecom companies, utilities & governmental organizations and multinational 
companies. We have offices in Greece, Israel, and clients in 20 countries mainly in Europe.

We are recruiting to add new members to our team for a starting position in our administration department which 
among other contains the following departments:

•Credit, 
•Accounting - supporting functions (treasury, payments, costing)

This is a unique opportunity to work for a dynamic company that offers excellent working conditions and international 
career opportunities and work close to the company’s top management.

Please follow the link to the detailed job description: JOBDES Trainee Administration Department-credit/ac-
counting

Please follow the link to the targets and tasks for the first year: https://docs.google.com/document/
d/1MVSgRmz_YYhPabVAg82VGmP-9uL14hk276c0pMHuWPE/edit#heading=h.8zz4orf6yjcs

Please follow the link for a description of the benefits: https://docs.google.com/a/ideal.gr/document/d/1bAW_
QmOB1UXJ_F5fuUykKZ-UyyOmDeXon0LDTXdOf5U/edit?pli=1 

If you would like to be part of our team, please read a brief about our recruiting process: https://docs.google.
com/a/ideal.gr/document/d/1TRvqx5auQDmA8fAglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/edit?pli=1 and start the pro-
cess by filling the online application form: https://docs.google.com/a/ideal.gr/spreadsheet/viewform?usp=drive_
web&formkey=dGxpa3VMLXZnOU8yQ242SDZRdTJvdlE6MA#gid=0

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

Breakfast Cook / Μάγειρα  
Πρωινού Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ελληνικής ή ξένης σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Αντίστοιχη εμπειρία σε μπουφέ για πρωινό 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Καλή γνώση αγγλικών 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 

αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Δυνατότητα άμεσης εκκίνησης.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στα e-mail: hr@
myconiancollection.gr & d.cheffitos@yahoo.gr. Υπόψη 
κ. M. Δακτυλίδη.

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

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

Main responsibility area: You will be working as software developer or software Tester in Nokia Solutions and 
Networks Telecom products addressing the world market.

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

You will work in an agile development environment following the scrum methodologies and be involved in all development 
phases: analysis, design, SW implementation (coding), testing and maintenance.

Position requirements: 
Suitable applicants should possess following set of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience (2-4 years) on IP protocols, interfaces, standards and techniques, with a 
substantial practical contribution to software engineering production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java programming and software design (preferably in Unix/Linux 
platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/Linux and scripting languages (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with strong organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and quick learning ability. 
•Innovative spirit.  
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable for male candidates).  
You are kindly requested to apply only through our internet site: http://www.nsn.com (Job seekers - Job search).

Χειριστής Μηχανής

Μεγάλη Εταιρία

Μεγάλη εταιρία αναζητά Χειριστή Μηχανής με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση εργοστασιακών μηχανημάτων. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες 
•Θα εκτιμηθεί πρόσφατη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση βιομηχανικών αυτοματισμών 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών ( γραπτά & προφορικά). 
•Οργανωτική ικανότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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Βιογραφικά στο e-mail: hrdb.dept@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί και προσλαμβάνει άμεσα 
6 άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της, 
ανεξαρτήτως εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κά-
τοικοι Δυτικών Προαστίων. Δυνατότητα 4ωρης ή 
8ωρης απασχόλησης. E-mail: hr.kartas@gmail.
com, τηλ: 215 5304073.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών με έδρα την Πάτρα, 
ζητά έμπειρους Εξωτερικούς Πωλητές-τριες για 
παροχή καινοτόμου υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών. 
Παρέχονται υψηλά ποσοστά προμήθειας, συν μπό-
νους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eadmin.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚ Δυναμική Α.Ε. ψάχνει Πωλητή για 
την περιοχή της Β. Ελλάδας. Το αντικείμενο της 
εταιρίας είναι οι λαμπτήρες LED και μια ευρεία 
γκάμα προϊόντων ΑΠΕ. E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚ Δυναμική Α.Ε. ψάχνει για την 
ομάδα πωλητών Sales Manager για την περιοχή 
της Αττικής. Το αντικείμενο της εταιρίας είναι 
λαμπτήρες LED και μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
ΑΠΕ. E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΖHTOYNTAI Πωλήτριες-ες με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών για εταιρία με παραφαρμακευτικά 
προϊόντα. Άριστες διαπραγματευτικές ικανό-
τητες, κάτοχοι ΙΧ. Υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 
6934 006672.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα τις Αχαρνές 
Αττικής αναζητά επικοινωνιακό νέο, Απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, για τη θέση Εξωτερικού Πωλητή. Δεν 
απαιτείται εμπειρία στις πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: politis2014@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για εκπαιδευ-
τική - συμβουλευτική εταιρία. Προϋπηρεσία 2 
ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@attitudeconsulting.
gr, κα Πολίτου.

ΕΤΑΙΡIΑ στη Χαλκιδική ζητά Στέλεχος Εξαγωγών 
με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο. 
Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση τουλάχιστον 
2 ξένων γλωσσών (μία εκ των οποίων η Αγγλική) 
και Η/Υ. E-mail: exports@lawyer.com.

ΑΠΟ ΤΟ FREE Press περιοδικό upgrade ζητεί-
ται Υπεύθυνος -η Πωλήσεων. Ευγενικός -η με 
όρεξη για δουλειά και συνέπεια. Εμπειρία σε 
εξωτερικές πωλήσεις απαραίτητη. Ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
upgrade-adv.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
άτομα για ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατολο-
γίου, μάρκετινγκ, πωλήσεις. Περιοχή Γαλάτσι, 
Πατήσια. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανεξάρτητοι επικοινωνιακοί για 
την στελέχωση εταιρίας, με ηγετικά προσόντα, 
μέσα σε ένα άριστο επαγγελματικό εργασιακό 
περιβάλλον. Προσφέρεται εκπαίδευση. Τηλ: 
6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με όρεξη για δουλειά στο τομέα 
των πωλήσεων. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πλήρους ή μερικής απα-
σχόλησης για συνεργασία με μια εταιρία που 
δραστηριοποιείται στο τομέα της ευεξίας. Ζητεί-
ται άνεση στην επικοινωνία. Παρέχεται συνεχής 
εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. Οικονομικής ή Τεχνο-
λογικής Κατεύθυνσης. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις, 
κατά προτίμηση βιομηχανικών προϊόντων. Καλή 
γνώση Η/Υ (Ms Office και εμπορικών πακέτων), 
Αγγλικά-δίπλωμα Ι.Χ-δυνατότητα μετακίνησης 
και ταξιδίων. Ικανοποιητικές αποδοχές-συνεχής 
εκπαίδευση-προοπτικές εξέλιξης. E-mail: info@
kapelis.gr, τηλ: 210 6028770.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία στην αγορά ζητούνται 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες. Επιχείρηση με έδρα 
στο Γαλάτσι. Τομείς δραστηριοτήτων: ανεύρεση 
και εξυπηρέτηση πελατών, οργάνωση δικτύου 
συνεργατών. Ευέλικτο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για το τομέα των πωλή-
σεων - εξυπηρέτηση πελατών και για την οργά-
νωση δικτύου συνεργατών-πωλητών. Δυνατότητα 
εξέλιξης, μερική ή πλήρης απασχόληση. Περιοχή 
Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας, στην περιοχή Γαλάτσι, δυ-
νατότητα ατομικής επιχείρησης, αφορά άτομα με 
επιχειρηματικό ομαδικό πνεύμα και πραγματική 
διάθεση εργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται για οργάνωση, 
ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτηση 
πελατών. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
Bizwork O.E στο Γαλάτσι (υγεία-ευεξία-ομορφιά) 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
ηλικίας. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές απο-
δοχές, αύξηση εισοδημάτων χωρίς να ρισκάρετε 
την τωρινή σας εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η DATA CONSULTING εταιρία πληροφορικής 
αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων B2B με εμπει-
ρία πωλήσεων εμπορικών εφαρμογών. Άνεση 
στην επικοινωνία, αποτελεσματικότητα, καλή 
αντίληψη αναγκών πελατών, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. E-mail: 
cv@dataconsulting.gr, κωδ: SP0614.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος εταιριών ζητά 6 Στελέχη, 
υποψήφιες /ους, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance-sales-banking και B2B. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται ανεξαρτήτου ηλικίας 
από την εταιρία Lets Do Coffee στην περιοχή 
της Αθήνας και στα προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: letsdocoffeenetwork@gmail.com, τηλ: 
6981 090797, κος Γιώργος Λουτριανάκης.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
Arctium O.E. (υγεία-ευεξία-ομορφιά) για δημι-
ουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων τμημάτων 
πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 
213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές άνδρες και γυναίκες από 
όλη την Ελλάδα για να εργαστούν στην πόλη 
τους στον τομέα παροχής υπηρεσιών. E-mail: 
george.harilaoy@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α, ζητούνται για το Εμπορικό Τμήμα 
γνωστού free press περιοδικού, με δίπλωμα 
και αυτοκίνητο. Προϋπηρεσία στον χώρο των 
εκδόσεων θα εκτιμηθεί. Συζητήσιμη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@lifemagazine.gr, τηλ: 
210 9881265.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από ανώνυμη εταιρία με 
είδη δώρων. Τηλ: 210 3222663, εσωτ: 114, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά Εξωτερική Πωλήτρια 
για Β2Β πωλήσεις. Απαραίτητα προσόντα: άρι-
στες επικοινωνιακές ικανότητες, εμφανίσιμη και 
επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Παροχές: 
μισθός 850€, ασφάλεια και μηνιαία bonus. E-mail: 
b2bsales@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής επιχειρηματικών 
και διαφημιστικών δώρων με απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών, για συνεργασία. Τηλ: 6944 517087.

ΖHTOYNTAI Αντιπρόσωποι-Πωλητές-Συνεργάτες. 
Αναπτύσσουν το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με χαμηλό 
κόστος για τους καταναλωτές και προσλαμβάνουμε 
Προσωπικό στα γραφεία της Παλλήνης. Τηλ: 210 
6033934, 210 6032805, 6980 218020.

ΣΤΕΛΕΧΗ πωλήσεων με εμπειρία στις πωλή-
σεις B2B, ζητούνται για προώθηση του κλάδου 
της ενέργειας. Υψηλά ποσοστά βάση πωλήσεων 
και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt-icomm-plus.com, κωδ: 002.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέους -ες για πωλήσεις 
και εξυπηρέτηση πελατών στην περιοχή της Αθήνας. 
Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. Παροχές: 
Βασικός μισθός και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
E-mail, μέχρι 22/6: salesclub@outlook.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά έμπειρο Στέλεχος 
Εξαγωγών. Άριστα Αγγλικά, Η/Υ. Επιθυμητές 
ξένες γλώσσες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
theproducts.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
internet επιθυμεί να προσλάβει Sales Manager. 
Προσόντα: άριστη γνώση Η/Υ, Internet, επικοινω-
νιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, προ-
ϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων. Παροχές: 
σταθερή αμοιβή/μπόνους/προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: hr@bnspro.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή για B2B πωλήσεις. Προσόντα: άριστες 
επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση για εργασία. 
Αμοιβή 850€/μήνα και ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@shopjob.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα στο Γαλάτσι ζητεί 3 Στελέχη 
Επιχείρησης με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση 
συνεργασία - υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από γραφείο εμπορικής επι-
χείρησης στο Γαλάτσι για θέσεις νέων τμημάτων. 
Δυνατότητα και ημιαπασχόλησης. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία με έδρα τις Αχαρνές 
Αττικής αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων, Απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, για να αναλάβει πελατολόγιο στον πα-
ραφαρμακευτικό κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά έμπειρο Πωλητή/τρια με 
εμπειρία σε εξωτερικές πωλήσεις σε καφετέριες, 
ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
περίπτερα. Περιοχή Ανατολικής Αττικής. Ποσοστό 
επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
theproducts.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ και δραστήρια άτομα ζητούνται για 
κάλυψη θέσεων ασφαλιστικού γραφείου. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: reziveli@
hotmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Artmed, η οποία δραστηριοποιείται 
στο χώρο των φαρμακείων ζητά νέα για ημιαπα-
σχόληση. Απαιτείται άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
και μοτοποδηλάτου. Προσφέρεται μισθός και 
bonus. Τηλ: 2610 314784, ώρες επικοινωνίας 
10:00-13:00.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστημονικούς 
Συνεργάτες με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα Πτυχίο 
ΑΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών και MS office κα-
θώς και ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: johdimax@gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία καλλυντικών αναζητεί Πωλητές 
Φαρμακείων για την ανάπτυξη των πωλήσεών της 
στην Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε 
ασχοληθεί με πωλήσεις σε φαρμακεία μπορείτε 
να αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@
charmandbeauty.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται από μεγάλη πο-
λυεθνική εταιρία για τον τομέα της διατροφής 
και τον έλεγχο βάρους, στην περιοχή Γαλάτσι. 
Τηλ: 6943 950447.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται από εταιρία ιατρικών 
μηχανημάτων (Γουδί, Αθήνα) με εμπειρία στις 
πωλήσεις. Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου, 
πολύ καλά Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για με-
γάλη εταιρία στο χώρο της υγείας. Απαραίτητα 
προσόντα η απλή γνώση χρήσης Η/Υ,όρεξη για 
δουλεία. Πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης. 
Τηλ: 6937 209781.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ανα-
ζητά επικοινωνιακό νέο, Απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ και 
ιδιοκτήτη ΙΧ, για τη διαχείριση πελατολογίου στον 
κλάδο ιατρικών αναλωσίμων. Βιογραφικά στο 
e-mail: politis2014@hotmail.com.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες στο χώρο της υγείας. 
Δωρεάν εκπαίδευση από την εταιρία. Αξιόλογο 
εισόδημα. Τηλ: 6936 130554.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος για την περιοχή 
της Θεσσαλίας από φαρμακευτική εταιρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: genosyn_pharmaceuticals@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. 
Αμοιβή με προμήθειες και bonus. Επαγγελματική 
ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 
126967, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ενημέρωσης ζητείται, για ιατρεία 
στο Κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανίσιμη και 
με έφεση στην επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώ-
στες - Υγεία - Φαρμακευτική
ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ψυχικής υγείας ζητά Ψυχίατρο για την εφαρμο-
γή πρωτοποριακής μεθόδου αντιμετώπισης της 
κατάθλιψης. Βιογραφικά στο e-mail: tsagaraki@
psychotherapist.gr, τηλ: 210 5786275, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-15:00.

ΙΑΤΡΟΣ εσωτερικός, εγγεγραμμένος/η στο ΤΣΑΥ, 
εν αναμονή ειδικότητας ή ειδικευμένος/η κατά 
προτίμηση παιδιάτρου ή παθολόγου, ζητείται από 
Παιδική Εξοχή για καλοκαιρινή εργασία έως 1/8. 
Τηλ: 6936 649123.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ιατρικών Οργάνων ζητείται από εταιρία 
ιατρικών (Θεσσαλονίκη). Απαραίτητη πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου, μη-
χανής, επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές-τριες για γεροντολογικό 
κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@frontizw.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ανάπτυξης παιδιών ζητεί Λογοθεραπευ-
τή-τρια για ανάληψη προγράμματος 2-3 ημερών 
(ώρες εργασίας 13:00 - 21:00). Βιογραφικά στο 
e-mail: petroupoli@ikid.gr.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο ζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο. 
Βιογραφικά στο e-mail: pro1967@freemail.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο ζητεί 2 άτομα για διοικητικό τμήμα 
και 2 Απόφοιτες νοσηλευτικής, μισθός 600€. Τηλ: 
210 8617959, 6980 608347.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτριες 
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη φυσικο-
θεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual therapy, από 
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής Αμπελοκήπων, 
απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 210 6469666.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Ιατροί όλων των ειδικοτήτων 
για ανεξάρτητη συνεργασία με συνεργάτες μιας από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες διατροφής. Δυνατότητες 
προσωπικής ανάπτυξης. Ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 
6943 950447.

ΙΑΤΡΟΣ με ειδικότητα πλαστικής χειρουργικής/
δερματολογίας ζητείται για συνεργασία με κλινική 
αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής. Άριστο περιβάλλον εργασίας, υψη-
λές αποδοχές, εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΙΑΤΡΟΣ σε αναμονή τουλάχιστον 2-3 ετών για 
ειδικότητα ζητείται από κλινική αισθητικής ιατρι-
κής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής για 
πλήρη απασχόληση. Άριστο περιβάλλον εργασί-
ας, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΚΕΝΤΡΟ αποκατάστασης και αποθεραπείας, 
που εδρεύει στη Τρίπολη, ζητεί Πτυχιούχους 
Νοσηλευτές και Τραυματιοφορείς - Φροντιστές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@palladion-rehab.gr, 
τηλ: 2716 008888.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ έντιμη, συνεπής, με αγάπη 
για τα παιδιά, ζητείται από κέντρο μαθησιακών 
δυσκολιών και λογοθεραπείας. Περιοχή Περιστέρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: dyslexiaperisteri@yahoo.
gr, τηλ: 210 5777807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί για την περίοδο Ιουνίου-Σε-
πτεμβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: medicalecr@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές για απογευματινή 
απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@iliahtida-therapy.gr, τηλ: 210 
6893610.

ΜΕΓΑΛΗ κλινική στη Νότια Γερμανία ζητά άτομο για 
Νοσοκόμα. Απαραίτητα άριστη γνώση Γερμανικών 
(γραπτά και προφορικά). Σπουδές στο αντικείμενο 
και σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Βιογραφικά στο e-mail: clinic.de@gmail.com.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος δεκαετούς εμπειρίας με 
εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των 
απαλλοτριώσεων, άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: gregoryk1990@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική εται-
ρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλησης, για 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πολύ καλή 
γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτητη. E-mail: hr@
hellassollar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία με εξειδίκευση στο ενερ-
γειακό και ευρωπαϊκό δίκαιο, επιθυμεί συνερ-
γασία με Δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 5 
ετών. Δικαστηριακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. 
Απαραίτητα Aγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@metaxaslaw.gr, fax: 210 3390749.

KG Law Firm is seeking to recruit Lawyers to 
meet complex issues in the field of labour law. 
Minimum 2&5 years professional experience 
in labour law; excellent knowledge of English. 
Applications: hr@kglawfirm.gr, code: 5601L.

KG lAW firm is seeking to recruit Lawyers specialized 
in competition law. Requirements: Minimum 2 
and 5 professional experience in competition 
law excellent knowledge of professional English. 
E-mail: hr@kglawfirm.gr, code: 5709L.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με 5ετή εμπειρία στην πρω-
τογενή αγορά χρήματος BG-LC διεθνώς, Capital 
Markets Law, Banking-Securities- Corporate και 
Commercial law. Επιθυμητή δικηγόροι τραπεζών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: LAW-TRAD-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητεί Φοιτήτρια ή Απόφοιτη Νομικής 
ή Ασκούμενη Δικηγόρο ως Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dik.athinon@gmail.com.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών από κέντρο 
ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση κάτοχος Πτυ-
χίου Αγγλικής Φιλολογίας και Native Speaker. 
Περιοχή Αχαρναί, Μενίδι. Βιογραφικά στο e-mail: 
languagesedu@yahoo.gr, τηλ: 210 2407008.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων Πρωτο-
βάθμιας - Δευτεροβάθμιας Ελληνικής αλλά 
και Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης ζητούνται από 
πολυχώρο εκπαίδευσης στο Πέραμα Πειραιά. 
Βιογραφικά με συνημμένη φωτογραφία στο 
e-mail: fme-kex@otenet.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών, 
υπεύθυνοι/μητρόγλωσσοι/σοβαροί με αγάπη για τη 
δουλειά τους και τη διδασκαλία, για φροντιστήρια 
40ετούς λειτουργίας στη Καλλιθέα. Συστάσεις 
επιθυμητές. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107, 2130 360184.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών για κέντρο ξένων 
γλωσσών στον Εύοσμο, με εμπειρία στις τάξεις 
Prej, Aj, As, Bs. Βιογραφικά με τίτλο Καθηγήτρια 
Αγγλικών στο e-mail: eidatinaggelia@gmail.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ φροντιστήριο αναζητά Καθηγη-
τές όλων των ειδικοτήτων για online μαθήματα. 
Απαραίτητος Μεταπτυχιακός Τίτλος. Βιογραφικά 
στο e-mail: spoudazoumemazi@hotmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά για το φροντι-
στήριό του στη Μιχαλακοπούλου Καθηγητές 
Χημείας και Βιολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
michalakopoulou@poukamisas.gr.

ΦΙΛΟΛΟΓΟ από εκδοτική επιχείρηση με γνώ-

σεις οργάνωσης αρχειοθέτησης - ταξινόμησης, 
άριστη χρήση Η/Υ για συντονισμό έκδοσης τόμων 
βιογραφικών. Πενθήμερο 8ωρο - συνεχές (πρωί 
ή απόγευμα). Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδω-
ρόπουλος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες - 
νέους Φωτορεπόρτερς για Πρακτική Άσκηση στο 
καλλιτεχνικό-κοσμικό ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, με κωδικό portal_ΦΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καθηγητές ζητούνται. Περιοχή 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ - Γαλλικών και Γερμανικών Καθηγητές 
έμπειροι, επικοινωνιακοί, Πτυχιούχοι Φιλολογιών 
ζητούνται από φροντιστήριο στην Ηλιούπολη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο Κορωπί ζητεί να 
συνεργαστεί με Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mkass33@yahoo.gr, τηλ: 
6943 138999.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
στην Αθήνα, αναζητά για άμεση συνεργασία Φι-
λολόγους με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Οικονομολόγοι με Μεταπτυχιακό 
Τίτλο Σπουδών, ζητούνται για άμεση συνεργασία 
σε πανεπιστημιακό φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών ζητούνται από φρο-
ντιστήριο Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: artemis_k@live.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Υποψήφιους Διδά-
κτορες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υποστή-
ριξη Φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικονομικών 
Σχολών της ημεδαπής / αλλοδαπής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Μα-
θηματικούς με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Καθηγητές Native Speaker Γαλλικών, Γερ-
μανικών και Αγγλικών. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε παιδικά και Πτυχιακά τμήματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.mouselimi@gmail.com.

ΧΗΜΙΚΟΣ ή Βιολόγος ζητείται από φροντιστήριο 
στο Πέραμα - Πειραιά. Βιογραφικά με συνημμένη 
φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@otenet.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, αναζητά νεαρό 
άτομο για τη θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, χρήση 
Η/Υ και το μεταφορικό μέσον. Η προϋπηρεσία 
είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη. E-mail: hr@
captainspices.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από τουριστι-
κή εταιρία για το τμήμα αθλητικού τουρισμού 
με Σπουδές στο αθλητικό ρεπορτάζ και άριστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing.tech@bbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας με γλώσσες εργασίας τα Αγγλικά 
και τα Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
abaermis.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Web Student ζητάει Φιλόλογο έμπειρο 
για επεξεργασία κειμένων. Άριστη γνώση της 
Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας καθώς και 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: pnikolop@
webstudent.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται για ολιγόωρη εβδο-
μαδιαία συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω 
Χαλάνδρι. Βογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.
gr, τηλ: 6934 230323.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών, 
μητρόγλωσσοι, με άριστη προφορά και κατοχή 
της γλώσσας, με άριστα διαπιστευτήρια, πολύ 
υπεύθυνοι και με αγάπη για τη δουλειά τους. 
Περιοχή Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@windowslive.
com, τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός για διδασκαλία Β’ και Γ’ Λυ-
κείου από τα φροντιστήρια Υποδομή στη Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail:ipodomi@
yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - Βιολόγος - Φυσικός - Χημικός 
ζητείται για φροντιστήριο στην Επανομή. Τηλ: 
23920 45123, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00, 
καθημερινά.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μέσης Εκπαίδευσης στη Βάρη 
ζητά Καθηγητές για άμεση συνεργασία. Προα-
παιτούμενα η κατοχή άδειας διδασκαλίας και 
προσωπικών σημειώσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: fkinitron@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ από αθλητική ιστοσελίδα 
ζητούνται για πρακτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@sportsonair.gr.

συνέχεια στη σελ. 28

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί 
μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 
φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της 
γραφεία στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Web Developer 
(Κωδικός θέσης: WD01)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  web developer, 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων ΗΤΜLS, CSS3, JQuery, 
SQL and PL/SQL, Java/J2EE, JOOMLA, 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
προφορική και γραπτή , 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  

•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30-40 ετών. 
 
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. 
 
Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com

CHEMO SA is seeking to employ a:

Sales Executive 
•With minimum 5 years prior experience in sales in the maritime sector and proven track record.  
 
•The candidate should be English fluent, computer literate and have a university degree.  
 
Please send your CV to the following e-mail: hr@chemomarine.com

Επενδυτικός Σύμβουλος Interamerican
Ελάτε στον κόσμο των επενδύσεων! Ο όμιλος εταιριών INTERAMERICAN ζητά Χρηματοοικονομικούς Συμβού-
λους για την προώθηση και διαχείριση επενδυτικών προϊόντων, μέσω κορυφαίων διαχειριστών παγκοσμίως που 
διαχειρίζονται πάνω από 4,5% τρις ευρώ.

Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου 
•Καταγραφή των επενδυτικών αναγκών των υποψηφίων πελατών 
•Ανάλυση αναγκών, προσδιορισμός στόχων και επενδυτικές προτάσεις 
•Δημιουργία προσωπικού χαρτοφυλακίου και παρακολούθησης επένδυσης των πελατών 
 
Παροχές: 
•Εκπαιδευτική προετοιμασία για πιστοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων - πιστοποιητικό Δ’ τράπεζας Ελλάδος 
•Διά βίου κατάρτιση με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια 
•Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και εργαλεία για στοχευόμενη προσέγγιση της αγοράς 
•Δελεαστικό πακέτο αμοιβών 
 
Οι ενδιαφερόμενοι είναι σημαντικό να διαθέτουν: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης 
•Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις αγορές χρήματος & κεφαλαίου 
•Επαρκή γνώση Η/Υ - αγγλικής γλώσσας 
•Ωριμότητα σκέψης - πελατοκεντρική συμπεριφορά 
•Προϋπηρεσία στην προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: vlachakisg@interamerican.gr. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 
9978228, 210 9978200.

Plug_in, is looking for a part-time:

Web Designer to Join its Creative Team

Should have an eye for good design, participate in a wide range of project and enjoy challenges. Must have at least 
1 year of web designing experience and be full of enthusiasm.

Required skills and qualifications: Photoshop, Flash, Illustrator, HTML5 & CSS3 Knowledge  
Non required skills 
(Knowledge of one or more of them will be considered as a huge plus): 
•3D experience or familiarity 
•Video editing, animation & post production 
•2D character animation 
•Action Script  
Send your CVs to the following e-mail: info@plugin.com.gr

Ευκαιρία καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρεία Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε. είναι μέλος του Bolton Group. Παράγει και 
εμπορεύεται διεθνώς καταναλωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα, διανέμει τα προϊόντα Rio Mare, Softex, 
Wc Net, Merito, Overlay, Omino Bianco, Neutro Roberts. Ζητά:

Υπεύθυνους Πωλήσεων 
με έδρα την Πάτρα

Κύριες ευθύνες: 
•Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων πωλήσεων καθώς και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης 
της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης του 
•Προγραμματισμός και εφαρμογή εμπορικών ενεργειών που συμβάλουν στην μεγιστοποίηση της προώθησης  
των προϊόντων 
•Ανάπτυξη «win-win» σχέσεων με τους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής & χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 26 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, bonus βάσει στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με fax: 210 48.97.833 ή με 
e-mail: igiamalaki@boltonhellas.boltongroup.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Πωλήτριες
Για το κατάστημα BLOOM MEDITERRANEAN COSMOS και BLOOM ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός  
Προσφέρονται 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας σε μια συνεχώς αναπτυσσομένη εταιρία  
Απαραίτητο βιογραφικό στο e-mail: info@el-fashion.gr. Πληροφορίες στο 2310 273378.

PCO CONVIN SA a leading company in organizing and coordinating congresses and events is seeking to recruit a 
dynamic person with energy and dedication, for the position of:

Assistant Accountant
Reporting to the financial director the successful candidate will be responsible for the daily accounting operations, 
the monthly collection and the invoicing process.

The ideal candidate should have the following qualifications: 
•Bachelor’s degree in accounting or business administration 
•1-2 years professional experience in similar position 
•Good Knowledge of the Greek accounting principles (ΕΓΛ, ΚΒΣ) and the VAT 
•Experience in general ledger, back office and congress programs will be consider as an asset 
•Excellent command of english 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive remuneration package based on qualifications and experience and 
a continuous training within a stimulating and growing working environment. All applications will be treated as 
confidential.

CVs to be submitted to: dnikolopoulou@pco-convin.gr

Μεγάλη εταιρία αναζητά:

Ηλεκτρονικό Μηχανικό 

Μεγάλη Εταιρία

Για απασχόληση στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
της στην Αττική. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού από ΤΕΙ με ειδικότητα 
μηχανικού αυτοματισμού 
•Άριστη γνώση software γραμμών παραγωγής 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εταιρίες με 

αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)  
•Η γνώση ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ζητούνται για άμεση πρόσληψη από μεγάλη εταιρεία του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας:

Έμπειροι Ιχθυολόγοι για Θέσεις Υπεύθυνων Μονάδων Πάχυνσης 

Μεγάλη Εταιρία του Κλάδου της Ιχθυοκαλλιέργειας

Με τα παρακάτω προσόντα: 
•Άριστη εμπειρία στην παραγωγή 
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε σχετική θέση 
•Καλή θεωρητική κατάρτιση 
•Επαρκής γνώση και χρήση των εφαρμογών του MS 
Office (ειδικά του excel) 

•Επαρκής γνώση αγγλικών 
•Δυναμικότητα και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
 
Οι αμοιβές και οι παροχές θα είναι ανάλογες  
των προσόντων. 
 
E-mail επικοινωνίας: hr.fishfarm@gmail.com



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας και πα-
ραπλήσιων σχολών για προσωπική πρακτική 
εξάσκηση (εθελοντική συνεργασία) σε σελίδα 
αθλητικού περιεχομένου, εργασία από το σπίτι. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Καθηγητές native speaker Γαλλικών Γερ-
μανικών, Αγγλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε 
παιδικά και πτυχιακά τμήματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.mouselimi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για Photoshop, Corel, 
Illustrator και Publisher από φροντιστήριο 
στη Βάρη. Μαθήματα Ιούλιο και Σεπτέμβριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@soeasy-vari.com, 
τηλ: 210 8995184.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κουφωμάτων ALU και PVC με εμπειρία 
ζητούνται από βιομηχανία παραγωγής κουφω-
μάτων. Τηλ: 2310 680333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία υγραεριοκίνησης, Μηχα-
νοτεχνίτης ή Ηλεκτροτεχνίτης με 2ετή εμπειρία 
πάνω στα υγραέρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
gastech13@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για επιχείρηση πυροτεχνημά-
των με εμπειρία ηλεκτρονικού και επαγγελματική 
άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrm@alphastar.gr.

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ανειδίκευτες ζητούνται, με κάρτα 
ανεργίας, για μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών 
στη βιομηχανική περιοχή Ωραιοκάστρου, σε τρεις 
κυλιόμενες βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: sec@
dionsa.com, fax: 2310 681461, τηλ: 2310 683555 
κωδ: ΑΝΑ2606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα -ος Χημικός ή Μηχανολόγος Μη-
χανικός Πολυτεχνείου, προτιμότερα με εμπειρία 
σε ΜΠΕ και αδειοδοτήσεις για μόνιμη απασχό-
ληση σε εργοστάσιο της Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tailors.gr.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται με γνώσεις υδραυλικών - 
εγκαταστάσεων για συναρμολόγηση συστημάτων 
επεξεργασίας νερού. Μόνιμη εργασία, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ. Απαιτούμενη καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για ξενοδοχείο στη Ρόδο 
για αυτόνομα κλιματιστικά δωματίων. Διαμονή, 
διατροφή ασφάλιση ΙΚΑ, καλός μισθός και πριμ 
στο τέλος σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία Εργοδηγός Δη-
μοσίων Έργων με εμπειρία 15+ έτη σε υδραυλικά 
έργα (αποχέτευση). Βιογραφικά στο e-mail: info@
lmconstruction.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Τηλεπικοινωνιακής Κατεύθυνσης με εκπληρω-
μένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις από τεχνική 
εταιρία της Θεσσαλονίκης για εργασία πεδίου. 
E-mail: info@mihaniki.gr, τηλ, fax: 2310 441690.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης ή 
Μηχανικός ΕΝ τουλάχιστον Γ’, ζητείται από εγκα-
τάσταση πετρελαιοειδών ως Χειριστής Πεδίου 
(δίκτυα, αίθουσα ελέγχου). Καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gprf.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός / Υπομηχανικός με του-
λάχιστον 5ετή εμπειρία, για εποπτεία 2μηνης 
διάρκειας σε εργοτάξιο μεγάλης κατασκευαστι-
κής εταιρίας στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο 
e-mail: master53@masterkek.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Χειριστή Συμβατικών Εργαλειο-
μηχανών (Bohring - Τόρνο - Φρέζα). Βιογραφικά 
στο e-mail: nikiforosjob@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Χειριστή / Προγραμματιστή Κέ-
ντρων Κατεργασίας CNC. Βιογραφικά στο email: 
nikiforosjob@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός από εταιρία 
για τη στελέχωση τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
και οργάνωσης συνεργείου. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία στο τομέα των φορτηγών. Βιογραφικά 
στο e-mail: mavrakis_e@antipollution.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία η οποία δραστη-
ριοποιείται στο κλάδο κατασκευής πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
για μόνιμη απασχόληση, διαθέσιμο σε συνεχείς 
μετακινήσεις στην επαρχία, κάτοχο διπλώματος 
Β’ κατηγορίας. E-mail: nikolaou@ateke.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός Σχεδιαστής Επίπλου. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση AutoCAD, καλή 
γνώση Microsoft Office, άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: fd@nikolidakisgroup.gr, τηλ: 22620 81440, 
Θέση Χαραϊντινι-Θήβα Τ.Κ: 32200.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Κοσμηματοποιίας πολύτιμων και 
ημιπολύτιμων μετάλλων και σμάλτου ζητείται. 
Τηλ: 210 6892456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Divico Security Ηλεκτρο-

λόγος - Ηλεκτρονικός για πλήρη απασχόληση 
με αντικείμενο τις εγκαταστάσεις συστημάτων 
ασφαλείας. Τοποθεσία: Κηφισιά, Αττική. Βιο-
γραφικά στο e-mail: divicocareers@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, αναζητά νεαρό 
άτομο για την θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, χρήση 
Η/Υ και το μεταφορικό μέσον. Η προϋπηρεσία 
είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη. E-mail: hr@
captainspices.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αυστηρά Πολιτικοί Μηχανικοί με 
5ετή εμπειρία στον τομέα του σιδηροδρόμου και 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος από εταιρία που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης 
μηχανημάτων έργου με έδρα την Παλλήνη. Επι-
θυμητή εμπειρία σε ανυψωτικά ή χωματουργικά 
ή αγροτικά μηχανήματα. Τηλ: 210 6664080, 
210 6664353.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα ξενοδοχείων ζητάει για ξενοδο-
χείο της στο Βελιγράδι Προϊστάμενο Συντήρησης 
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* και να μιλάει 
καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 
5ετή εμπειρία στο τομέα ασφάλειας και υγείας 
για την περιοχή της Κέρκυρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@atzovaras.gr.

ΒΟΗΘΟΣ - Τεχνίτης για τέντες ζητείται. Κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης. Τηλ: 6973 803041.

ΖHTEITAI Απόφοιτος ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης 
για μόνιμη εργασία σε εταιρία κατασκευών συ-
στημάτων αντίστροφης ώσμωσης. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@
hotmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία στη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη ζητείται έμπειρος Τορναδόρος με 
γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών CNC. Τηλ: 
2310 763403.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παροχής ηλεκτρομηχανο-
λογικών υπηρεσιών Τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός Πολυτεχνείου για πρακτική άσκηση. 
Τηλ: 210 9719180, κα Κνιθάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για κατασκευές / εγκαταστά-
σεις / συντηρήσεις συστημάτων επεξεργασίας 
νερού. Επιθυμητή προϋπηρεσία και γνώσεις στη 
λειτουργία αποσκληρυντών και συστημάτων RO. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο Γαζώ-
τρια - Κοπτοράπτρια. Τηλ: 2310 683900, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται για πρακτική άσκηση 
σε κατάστημα ενέργειας. Τηλ: 210 5757321.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Ηλεκτρολόγο 
- Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικό 
- Συντηρητή, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχα-
νολογικών σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
22210 34914.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -τρια ζητείται για κατασκευή ανεμο-
γεννήτριας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: κάτοχος 
διδακτορικού με Μεταπτυχιακό, 5ετή ερευνητική 
εμπειρία και απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ecosolutions.gr, 
τηλ: 6936 116430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για εργασία 
στην Αγγλία με εμπειρία στο κλάδο πολυαιθυλένιου/
βιομηχανία πλαστικών και να ξέρει ανακύκλω-
ση/εξώθηση/μετατροπή του πολυαιθυλενίου σε 
πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με 5 χρό-
νια προϋπηρεσία σε γεωτρύπανα (πετρέλαιο) για 
εργασία στο εξωτερικό, πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΒΑΦΕΑΣ ζητείται από φανοβαφείο αντιπροσω-
πείας αυτοκινήτων με γνώσεις στην προεργασία 
και βαφή, τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία, πτυ-
χίο τεχνικού αμαξωμάτων και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, με επαγγελματική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. E-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 
210 7647810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Μύκονο 
με γνώσεις υδραυλικά. Παρέχετε διαμονή και 
διατροφή. Τηλ: 6944 228588.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Μηχανικού για 
τη σωστή λειτουργία ξενοδοχείου στη Σκόπελο. 
Βιογραφικά στο e-mail: milmarie1@hotmail.gr, 
τηλ: 24240 24301.

ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα 
παραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συνεχές, 
5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. Στέ-
φανος. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ZHTEITAI Πτυχιούχος, να αναλάβει Yπεύθυνος 
Συντήρησης ξενοδοχειακής εταιρίας 4 και 5* στο 
Ηράκλειο. Επιθυμητή η σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
steavegr@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται από βι-
ομηχανία. Αγγλικά και άριστη χρήση Η/Υ απα-
ραίτητα. Soldworks και Γερμανικά επιθυμητά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@egnatiafoundry.
gr, fax: 23430 95645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανήματος σε εργοστάσιο 
για εργασία στην Αγγλία σε εργοστάσιο, εκπαί-
δευση, βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη εντός 7 
ημερών, 7 λίρες/ώρα. Ασφάλιση. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Alfa Wood Νευροκόπι επιθυμεί να 
προσλάβει Μηχανολόγο - Μηχανικό στη Λάρισα με 
ειδίκευση στη βιομάζα. Περιοχή ευθύνης Ελλάδα. 
Προϋπηρεσία 2 ετών στο κλάδο της βιομάζας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alfapellet.gr.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ζητούνται από οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο στου Γκύζη, με σχετική εμπειρία, 
για την κινητή και ακίνητη προσθετική. Τηλ: 
210 6430750

ΝΕΑ Μηχανολόγος - Μηχανικός ζητείται από 
βιομηχανία. Αγγλικά και άριστη χρήση Η/Υ απα-
ραίτητα. Soldworks και Γερμανικά επιθυμητά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@egnatiafoundry.
gr, fax: 23430 95645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ με 
εμπειρία στον 3D σχεδιασμό μέσω Η/Υ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@diverse.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής που να γνωρίζει από 
πισίνα - υδραυλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τεχνική 
υποστήριξη και οργάνωση συνεργείου. Απαραί-
τητα προσόντα η εμπειρία και η ικανότητα στην 
οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: mavrakis_e@
antipollution.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος - Μηχανικός από 
εταιρία που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντι-
κές υπηρεσίες. Απαραίτητα προσόντα η εμπειρία 
στο δημόσιο τομέα. Ικανότητα στην επικοινωνία 
και οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: dimas@
antipollution.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αργυρούπολη ζητά 
Ηλεκτρολόγο ΤΕΙ για το τεχνικό τμήμα για τη 
βιομηχανία τροφίμων με γνώσεις Αγγλικών άδεια 
Ι.Χ και με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phosgr.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Συντηρητή Γενικών Γνώσεων και Καθηκόντων με 
γνώσεις Μηχανολόγου για τη ευρυθμή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Μισθός 900€, αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο ξενοδοχειακό τομέα. Τηλ: 24240 
22142, e-mail: rigas@skopeloshotels.eu.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί 
έμπειρους Χειριστές στράντζας - ψαλιδιού. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε σιδηροκατασκευ-
ές. Βιογραφικά στο e-mail: info@biofial.gr, τηλ: 
2310 755265, fax 2310 754929.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων επεξεργασίας νερού αναζητά 
Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 
με καλή γνώση Αγγλικών για στελέχωση του 
τμήματος τεχνικής υποστήριξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@energywater.gr, τηλ: 6946 020015.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ανειδίκευτες ζητούνται, με κάρτα 
ανεργίας, για μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών 
στη βιομηχανική περιοχή Ωραιοκάστρου, σε τρεις 
κυλιόμενες βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: sec@
dionsa.com, fax: 2310 681461, τηλ: 2310 683555 
κωδ: ΑΝΑ2606.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης ή 
Μηχανικός ΕΝ τουλάχιστον Γ’, ζητείται από εγκα-
τάσταση πετρελαιοειδών ως Χειριστής Πεδίου 
(δίκτυα, αίθουσα ελέγχου). Καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gprf.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο Γαζώ-
τρια - Κοπτοράπτρια. Τηλ: 2310 683900, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου ζητείται 
από εκδοτική εταιρία στα Βόρεια Προάστια. Απα-
ραίτητη εμπειρία σε έλεγχο εκτύπωσης περιοδι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ:prod.as.0614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχε-
δίου και ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς 
από εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συσκευάστρια Τροφίμων στη Θεσ-
σαλονίκη για κάλυψη θέσης βάρδιας στο τμήμα 

παραγωγής, ωράρια 15:00-23:00 και 23:00-07:00. 
Απαραίτητα κάτοχος Ι.Χ κάρτας ανεργίας 6ήμερη 
πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
irenealx@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανήματος σε εργοστάσιο 
για εργασία στην Αγγλία σε εργοστάσιο, εκπαί-
δευση, βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη εντός 7 
ημερών, 7 λίρες/ώρα. Ασφάλιση. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για ημιαπασχόληση από 
κατάστημα κουρτινών στο Παλαιό Φάληρο για 
ραφή κουρτινών, καλυμμάτων, ρόμαν, μαξιλαριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patrohots@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 10 κυρίες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία και Ιρλανδία. Άμεση πρό-
σληψη, μέτριο επίπεδο Αγγλικών. E-mail: info@
spn-consultants.com.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί - Marine
OPERATIONS Department Assistant Manager 
with fair experience in shipping. Good English 
speaking and writing necessary. Tel: 210 96 
81 777, 10:00-19:00.

GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer 
orientation, Proficiency Level English, computer 
literacy are a must. E-mail: portsalesengineer@
gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. 
E-mail: technicalservicecoordinator@gmail.com.

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ζητείται για princess v50 με εμπει-
ρία στις ναυλομισθώσεις. Βασικός μισθός και 
υψηλά ποσοστά από τις ναυλομισθώσεις, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
rigas@skopeloshotels.eu, τηλ: 24240 22142.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Λεωφορείου για εργα-
σία στις αστικές συγκοινωνίες στη Γερμανία. 
Κάτοχοι κατηγορίας Δ/ΔΕ,με δωρεάν διαμονή 
σε δωμάτιο ξενοδοχείου - πανσιόν. Έναρξη 
εργασίας 25/07/2014-15/09/2014. Καθαρές 
αποδοχές 2.300€. E-mail: pwsm66@yahoo.
gr, τηλ: 2392 110534, 6986 600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Οδηγός Μηχανής μεγάλου 
κυβισμού με άδεια εργασίας security. Βιογραφία 
στο e-mail: professecu@gmail.com, τηλ: 2310 
537325, ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00.

ΟΔΗΓΟΣ Ε’ κατηγορίας με εμπειρία ζητείται. 
Πόλη Δράμα. Βιογραφικά στο e-mail: dkkyklos@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία αναζητά Οδηγό - 
Χειριστή Κλαρκ με άδεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
agialini@topelcom.gr, κα Γιάλινη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης / Αγορών ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Θάσο. Προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

Η MY YOGHURT αναζητά Βοηθό Αποθηκάριου 
για την κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου - Αποθήκης ειδών super 
market ζητείται στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς, 
για αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια. Προϋπηρεσία 
5ετή, συστάσεις μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη 
για εργασία. Τηλ: 6974 029999.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία φυτών ζητεί Υπάλληλο για 
εκτέλεση παραγγελιών και τήρηση αποθήκης. 
Επιθυμητή γνώση φυτών, πλήρες ωράριο, μισθός, 
ασφάλιση. Προτιμούνται κάτοικοι Κορωπίου και 
γύρω. Βιογραφικά στο e-mail: marinarasouli@
paradiseplants.gr, τηλ: 210 6627440.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ μεταφορική εταιρία στη Ρόδο ζητείται 
Αποθηκάριος - Εργάτης για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις χειρισμού κλαρκ. Βιογραφικά στο 
e-mail: storage_cv@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Αποθήκης. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για 
τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσε-
ων, να προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός διεθνών μεταφορών με 
κάρτα ανεργίας, κάρτα ταχογράφου, εμπειρία 
σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και να κατέχει 
από ψυγείο. Τηλ: 6976 568723, κος Γιώργος.

ΔΧ ΦΟΡΤΗΓΟ 8 τόνων με υδραυλική πόρτα ανα-
ζητά Οδηγό για συνεργασία. Τηλ: 6988 070070.

ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών στο Καλοχώρι, 

ζητά Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού (κλαρκ), χει-
ριστή Η/Υ. Κάτοικος Δ. Θεσσαλονίκης. Εμπει-
ρία και ως Αποθηκάριος θα προτιμηθεί. E-mail: 
thessaloniki@italylines.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για μεταφορική εταιρία με έδρα 
την Αττική, για διαδρομές προς Θεσσαλία και 
Πελοπόννησο. Πολύ δουλειά, καλές αμοιβές. 
Τηλ: 210 9703233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Δ’ για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο με γνώσεις Αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Τηλ:6944 771905.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
Η GRECOTEL Hotels και Resorts ζητά Υπάλληλο 
Κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών και άριστη 
γνώση του προγράμματος PROTEL. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Villa Agnadi στην περιοχή 
Οία Σαντορίνης, ζητεί Receptionist. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη 
γνώση Αγγλικών. Παρέχονται: ικανοποιητικός 
μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: jason@
axiahospitality.com, τηλ: 22860 71647.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητεί Προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων. 12μηνη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται. Περίοδος 15 
Οκτωβρίου-15 Μαΐου. Απόφοιτος -η Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Γνώση Fidelio, VFront Desκ Billing Reservations, 
Αγγλικών. E-mail με φωτογραφία έως 15 Ιουλίου 
2014 στο: evasilaki@selenisuites.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για απασχόληση εντός 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-
fs.gr, τηλ: 210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με μερική εμπειρία πάνω στο 
αντικείμενο. Πλήρης διαμονή, κοντά στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: castellorosso_hotel@
hotmail.gr, τηλ: 6939 417207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για ξενοδοχείο στη Ρόδο 
για αυτόνομα κλιματιστικά δωματίων. Διαμονή, 
διατροφή ασφάλιση ΙΚΑ, καλός μισθός και πριμ 
στο τέλος σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες έμπειρες για να εργαστούν 
σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στο Μεταξουργείο για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία, άμεση πρόσληψη, μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 6971 992583.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ος Υποδοχής ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Κω, μικρή προϋπηρεσία, καλή γνώση Ιταλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: soldatospan@yahoo.gr, 
τηλ: 6978 352299.

ΖΕΙΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Receptionist να γνωρίζει 
δύο γλώσσες και να διαχειρίζεται το Fidelio. 
Τηλ: 6945 026038.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για ξενοδοχεία εντός 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Διαμονή 
στο ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-
crete@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α με δίπλωμα Ναυαγοσώστη για 
pool bar στην Άρτα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη/ος Υποδοχής από ξενοδο-
χείο Α’ κατηγορίας στην Πάρο με προϋπηρεσία, 
(Αγγλικά - Γαλλικά), Η/Υ, οργανωτικές - διοικη-
τικές ικανότητες, υποδειγματική συμπεριφορά, 
συστάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@minois-village.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τουριστική μονάδα στη Β. Εύβοια, ζητά 
Υπαλλήλους για Service, Bar και Dj. Bιογρα-
φικά στο e-mail: alex@maestrogroup.gr, fax: 
22270 97100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από τουριστι-
κή εταιρία για το τμήμα αθλητικού τουρισμού 
με Σπουδές στο αθλητικό ρεπορτάζ και άριστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing.tech@bbt.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας 4* ζητεί Γκρουμ. 
Ξένες γλώσσες, επικοινωνία, προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, fax: 
210 5231229.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos beach hotel στην Πάργα 
αναζητά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με άριστη 
γνώση Αγγλικών, ικανότητα στην επικοινωνία 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης / Αγορών ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Θάσο. Προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στα Νότια Προάστια ζη-
τεί άμεσα Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία. 
Απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας και γνώσεις 

συνέχεια στη σελ. 30

H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία άνω των 60 ετών στην παραγωγή λευκών ειδών και χαλιών και την αποκλειστικότητα 
των διεθνών brands των Guy Laroche, Pierre Cardin και Blumarine ζητά:

Graphic Designer 
για το Δημιουργικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια 
 
Η εξειδίκευση στον σχεδιασμό υφάσματος θεωρείται ως επιπλέον προσόν. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: a.kouvarakou@vamvax.gr

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστηριότητα και 
ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει:

Yπεύθυνους-ες για τα Καταστήματά της 
Στην Αθήνα καθώς και για το Ηράκλειο, τα Χανιά,  
την Πάτρα και τη Λάρισα.

Περιγραφή θέσης: 
Αναφέρεστε στον area manager της εταιρίας: 
•Την επίτευξη των στόχων πωλήσεως  
του καταστήματος 
•Την διατήρηση των merchandising standards 
•Την εποπτεία και διαχείριση του προσωπικού του 
καταστήματος  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητες επικοινωνίας, διοίκηση ομάδας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και  

διάθεση εξυπηρέτησης 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 3-5 χρόνια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Υποχρεωτική γνώση Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει: Σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια μίας οργανωμένης 
και δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας με ανταγωνιστικές 
αποδοχές και παροχές ανάλογες της απόδοσης.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
areamanager@skondras.gr

Προϊστάμενος Συντηρήσεως
Μεγάλη εταιρία αναζητά προϊστάμενο συντηρήσεως με κύριες αρμοδιότητες τη συντήρηση εργοστασιακών γραμ-
μών παραγωγής.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Τουλάχιστον δέκα χρόνια πρόσφατης εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε μηχανολογικές κατασκευές 
•Άριστη γνώση χρήσης CAD 
•Γνώση μηχανογραφημένων συστημάτων συντήρησης 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά & προφορικά). Η γνώση ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Οργανωτική ικανότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Μεγάλη Εταιρία

Από μεγάλη πολυεθνική εταιρία με έδρα το Χαλάνδρι ζητείται:

Εμπορική Βοηθός / Βοηθός Πωλήσεων
•Με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία και γνώσεις εισαγωγών και διακίνησης εμπορευμάτων από αποθήκη. 
•Αγγλικά απαραίτητα.

Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα αυτή να μετατραπεί μετά το πέρας της, σε 
αορίστου χρόνου, αναλόγως απόδοσης.

Η εταιρεία προσφέρει μισθό ανάλογο προσόντων και προϋπηρεσίας, επιπλέον ασφάλιση, σε ένα δυναμικά αναπτυσ-
σόμενο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: anna.velentza@azelis.gr

Μεγάλη Πολυεθνική Εταιρία

Από μεγάλη εμπορική εταιρεία ζητείται:

Βοηθός Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. λογιστικής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια 
•Καλές γνώσεις αγγλικής 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Μενιδίου 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ecobiohr@gmail.com

Μεγάλη Εμπορική Εταιρία

Εταιρία παροχής υπηρεσιών - προώθησης πωλήσεων 
ζητά 5 άτομα για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία.  
Προσόντα υποψηφίων: 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 

•Μισθός - Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εσωτερική εργασία 
•Εύκολη πρόσβαση (100μ. από σταθμό μετρό Πανόρμου) 
 
Αποστολή βιογραφικών: ppnn.and@gmail.com

Υπαλλήλους

Μεγάλη Εταιρία

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα της 
επιστημονικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη:

Λογιστή - Φοροτεχνικό 
(κωδ.: THESS. EPOM014)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή AΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε λογιστήριο  
επιχείρησης 
•Άριστη γνώση λογιστικής, φορολογίας και εργατικών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Δυνατότητα εργασίας βάσει συγκεκριμένων  
χρονοδιαγραμμάτων 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιο-
γραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό 
της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιό-
τητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το Τμήμα 
Παραγωγής στη Θεσσαλονίκη:

Αναλυτή Προγραμμάτων Μισθοδοσίας 
(κωδ: THESS.PAYR14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών λογιστικής, διοίκησης 
επιχειρήσεων, ΗR 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση εργατικής & ασφαλιστικής  
νομοθεσίας 
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon Software 
(επιθυμητό) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 

Παροχές: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr ή στο 
fax: 2310 920770. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700.

Η εταιρεία atc ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές στελεχώνεται από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και 
Φοροτεχνικούς. Παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από τον Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο παγκόσμιο δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με έδρα 
την Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 151 ελεγκτικές εταιρείες σε 64 χώρες.          

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την 
πρόσληψη manager για το ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα.

Manager 
(κωδ. Θέσης Μ01)

•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής της Ελλάδος ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με ειδίκευση  
στην λογιστική ή ελεγκτική 
επαγγελματική εμπειρία 5-6 έτη σε ελεγκτική εταιρεία. 
•Επιτυχής ολοκλήρωσης του 2ετούς τίτλου σπουδών του ινστιτούτου εκπαίδευσης του σώματος ορκωτών  
ελεγκτών λογιστών ή του ACCA ή του ICAEW, ή του AICPA. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency). 
•Άριστη γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Άριστη γνώση του Ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες πίεσης     
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας και της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης  
ελληνικής εταιρείας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@atcaudit.gr. 
Οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα e-mail) για την οποία στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα. 
atc Certified Public Accountants LLC. Τηλέφωνο: +30 2110137856, website: www.atcaudit.gr
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gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητεί F&Β Controller. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@royalparadise.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ξενοδοχείο Palazzo del Mare 5* στη 
Κω, ζητείται Σερβιτόρα για το κεντρικό μπαρ, 
απογευματινή βάρδια. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: p.kontaxakis@
palazzodelmare.gr.

SOUS Chef, Cook A’ and Cook B’ needed for Kerkyra. 
CVs: tsardellis@yahoo.com, tel: 6972 428287.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυο-
πηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα Α’ και Β’ με γνώσεις 
a la carte. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@kassandra-palace.gr, τηλ: 23740 52002.

ΓΙΑ ΤΑ πολυτελή εστιατόριά μας στη Γερμανία 
ζητάμε άτομα για κουζίνα - service - bar. Βιογρα-
φικά στο e-mail: apostolos1978@yahoo.de, τηλ: 
0049172 7409708, κος Αποστόλης Οικονόμου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα έμπειρος Μάγειρας για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Τηλ: 22890 27890, 22890 27892.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Σερβιτόρος-α για εποχική απα-
σχόληση σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη. Απαραίτητη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Τηλ: 22890 27890, 22890 27892.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας για ξενοδοχείο All Inclusive 
στην Κάρπαθο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
royalmare.gr, τηλ: 6977 275089, fax: 22450 61128.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση μπουφέ - barista 
σε 24ωρο καφέ στο Π. Φάληρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: aristola@otenet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alexandra Golden Boutique Hotel 
στη Θάσο ζητεί Σερβιτόρους Α’ με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και Γερμανικών. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: mng@
alexandrabeach.gr, τηλ: 25930 58000.

ZHTEITAI ζεύγος για μαγαζί fish and chip στην 
Αγγλία. Καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 4 χρό-
νια σε κουζίνα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη με προϋπηρεσία για σέρβις 
και μπουφέ σε καφέ στον Άλιμο. Τηλ: 6937 155266.

ZHTEITAI Ψήστης - Τυλιχτής για ψητοπωλείο 
στην Πεύκη. Ωράριο εργασίας 13:30 - 23:00. Θα 
προτιμηθούν κάτοικοι γύρω περιοχών. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6979 374612.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ραμπαγάς υπό την επιμέλεια 
του Chef Γιάννη Λουκάκου ζητάει Μάγειρες για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και Καμαριέρα ζητείται για ξενοδοχείο 
στη Λευκάδα. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ 2 ζητούνται για γνωστό εστιατόριο 
στην Ιεράπετρα Κρήτης. Ρώσικα απαραίτητα. Τηλ: 
210 8221097.

ZHTEITAI έμπειρος Mixologist για event στις 27 
Ιουλίου στην περιοχή της Ερέτριας Ευβοίας. E-mail: 
irinileontari@yahoo.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για την 
καλοκαιρινή σεζόν. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, επιθυμητή και Ρωσικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

IΤΑΛΙΚΟ εστιατόριο - καφέ στα Σπάτα ζητεί νέους 
-ες για buffet και service. Απαραίτητη σχετική προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cv_center@hotmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟ Sous Chef ζητάει ξενοδοχείο πολυ-
τελείας στις Κυκλάδες. Βιογραφικά στο e-mail: 
astir@otenet.gr, τηλ: 22840 51985.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε καφέ-μπαρ στην πε-
ριοχή Μαρτίου Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6977 468111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Μάγειρας για εργασία 
σε cafe-restaurant στην επαρχία Πάφου, Κύπρος. 
Προϋποθέσεις: Ελληνικά, καλά Αγγλικά, εμπειρία. 
Παρέχονται: 700€ και άνω, διαμονή/διατροφή. 
Βιογραφικά, με θέμα Cafe-Restaurant - Κύπρος, 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι-ες και Barman-woman 
για 8ωρη εργασία σε bar-restaurant στη Λευκω-
σία, Κύπρος. Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία. 
Μισθός 700-750€/μήνα και bonus-tips-ένα γεύμα 
ημερησίως και διαμονή. E-mail με θέμα bar-service-
Λευκωσία, Κύπρος: cv@jobtrust.gr.

Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από Ινδικό εστιατόριο 
που θα ανοίξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το 
Σεπτέμβριο. Γνώση Ινδικής κουζίνας (ταντούρι, 
νααν) και προϋπηρεσία απαραίτητη. Ε-mail: ba_hr@
yahoo.gr, τηλ: 2310 275100, fax: 23102 67391.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από ξενοδοχείο στη Σα-
ντορίνη με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pantheon-villas.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στη Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Barman για beach bar. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις και μπουφέ από το 

VS cafe club, Αγίου Δημητρίου 216. Τηλ: 6977 
585007, κος Θανάσης.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται άμεσα για ταβέρνα στην 
Κέρκυρα. Να έχει εμπειρία και να γνωρίζει καλά 
Αγγλικά. Μισθός 800€, μπουρμπουάρ, ασφάλεια, 
διαμονή. E-mail: silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 
2311 242026, 6937 212290, Silver Lining HR 
Services.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε cafe - bar στην περι-
οχή Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 468111.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Βοηθό Σερβι-
τόρου με γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία, για 
4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: levis@
zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένο Προσωπικό για καφέ - 
ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: .

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική ζητά Σερβιτόρους 
-ες για το εστιατόριο και για μπαρ με ανάλογη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική ζητά Βarman - 
Barwoman για εργασία στο Beach bar με ανά-
λογη προϋπηρεσία για την θερινή σεζόν 2014. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-ρισσα για Ελληνικό εστιατόριο 
στην Κεφαλονιά. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια και 1800€/ μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας-ισσα για εστιατόριο στους 
Παξούς. Μισθός 1400€, διαμονή και ασφάλεια. 
Ωράριο σπαστό, maximum 10 ώρες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: silver.lining37@yahoo.
com, τηλ: 2311 232026, Silver Lining HR Services.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Bar και Service στη Σιθωνία 
Χαλκιδικής. Τηλ: 6972 717952, 6972 717951.

BARISTA ζητείται για πενθήμερη οκτάωρη εργασία, 
από καφετέρια στο κέντρο της Κηφισιάς. Απαιτούνται 
γνώσεις latte art. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: iamklytaimnistra@gmail.com, τηλ: 
6976 888773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με απαραίτητη εμπειρία σε 
κάρβουνα και πιστοποίηση ΕΦΕΤ (σεμινάριο 
ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων). Περιοχή Μπιτ 
Μπαζάρ. Νυχτερινό ωράριο. Τηλ: 6972 013054.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για Αγγλία με 5 χρόνια προϋ-
πηρεσία, Αγγλική γλώσσα και δίπλωμα οδήγησης, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το μήνα Αύγουστο από ελαι-
ουργική επιχείρηση στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 
με γνώση προγράμματος Ultimo ERP. Τηλ: 210 
8142418, 210 8142062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία για τον κήπο - πισίνα 
- συντήρηση σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονί-
κης με διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΚΗΠΟΥΡΟΣ/ΠΙΣΙΝΑ/
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχοι Σχολής, 
Μεταπτυχιακός Τίτλος θα εκτιμηθεί. Διδακτική και 
εργασιακή εμπειρία, εργατικότητα, υπευθυνότη-
τα, ευγένεια. Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η Spa Therapist με τουλάχι-
στον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για spa 
ξενοδοχείου 5* αστέρων στα Χανιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: spa_kalliston@atlanticahotels.com, 
τηλ: 6957 200063.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστρια μερικής απασχόλησης 
από μεγάλο κομμωτήριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντέλο με άψογο δέρμα (πρόσωπο και 
χέρια) για ημι-απασχόληση σε studio παραγωγής. 
Τηλ: 210 6047777. Παραλαβή Βιογραφικών: καθη-
μερινά 13:00-16:00, Αγ. Παρασκευής 47 Χαλάνδρι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Make-up Artist για κατάστημα 
καλλυντικών στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6047777. 
Παραλαβή Βιογραφικών: καθημερινά 13:00-16:00, 
Αγ. Παρασκευής 47 Χαλάνδρι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Αισθητικός με γνώσεις κοσμη-
τολογίας για κατάστημα καλλυντικών στο Χαλάνδρι. 
Τηλ: 210 6047777. Παραλαβή Βιογραφικών: καθη-
μερινά 13:00-16:00, Αγ. Παρασκευής 47 Χαλάνδρι.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικό για μερική 
απασχόληση. Εμπειρία πωλήσεων λιανικής στο 
κλάδο καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης. Ορ-
γάνωση, εργατικότητα, επικοινωνία, ευχάριστο 
χαρακτήρα, Αγγλικά. Άριστο περιβάλλον εργασίας, 
ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Τηλ: 210 2793766, 
e-mail: info@beautywishes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Μασάζ, Μανικιούρ 
και Πεντικιούρ για spa στη Μύκονο. Δεν δίνεται 

διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: seaofspamukonos@
hotmail.com, τηλ: 6971 781698.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται με θέληση για να εκπαιδευθεί 
στην ιατρική περιποίηση νυχιών από ιατρείο στο 
Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται με εξειδίκευση στην περι-
ποίηση νυχιών για ιατρείο στο Χαλάνδρι. Πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@
gmail.com.

Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελματίες Πο-
δολογίας - Ποδοϊατρικής και Αισθητικής Άκρων 
για μόνιμη ανεξάρτητη συνεργασία στην Αττική για 
κατ’ οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και ύπαρξη μεταφορικού μέσου. Επιθυμητό μπλοκ 
παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 6943 825939, e-mail: 
hr@beautyspirit.gr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για στελέχωση πολυχώ-
ρου ομορφιάς στον Εύοσμο. Πλήρης απασχόληση, 
ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 2310 667553.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με εμπειρία σε πιστολάκι και σε 
χτενίσματα ζητείται από κομμωτήριο στον Εύοσμο. 
Πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 2310 667723.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής-τρια με προϋπηρεσία 
σε κομμωτήριο, με πείρα σε βαφείο και χτενίσματα. 
6ήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Περιοχή Σαντορίνη. Τηλ: 22860 23678.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με 2 χρόνια εμπειρία ζητείται από το 
ιατρικό δερματολογικό κέντρο Athens City Med 
στον Πύργο Αθηνών. Τηλ: 210 7774737.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία στα καλλυντι-
κά φαρμακείου για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
E-mail: info@i-cure.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Personal Trainers για συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: home_work1965@yahoo.
gr, τηλ: 6972 449116.

ΑΤΟΜΑ με ωραία εμφάνιση και έκφραση με 
ή χωρίς εμπειρία ζητούνται για την ανάπτυξη 
portfolio. Βιογραφικά και 1-2 φωτογραφίες στο 
e-mail: photo.modelg@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος για spa ξενοδοχείου με εμπειρία 
στο αντικείμενο για την εύρυθμη λειτουργία του 
spa. Βιογραφικά στο e-mail: milmarie1@hotmail.
gr, τηλ: 24240 24301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Αισθητικός - Τεχνίτρια. 
Περιποίησης άκρων για ινστιτούτο αισθητικής στο 
κέντρο του Βόλου. Τηλ: 6944 746505.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonian Mare ζητεί Θεραπεύτρια 
για το Spa με καλή γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακή, 
με σπουδές στο τομέα του μασάζ ή φυσικοθερα-
πείας (προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία επιθυμητή). 
E-mail: a.safarikas@mykonianmarehotel.com, 
fax: 22890 27120.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται από 
τμήμα διατροφικής αγωγής του πολιτιστικού κέ-
ντρου δήμου Παλαιού Φαλήρου, με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών. Τηλ: 210 9848730, ώρες επικοινωνίας 
17:00-20:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής-τρια με προϋπηρεσία 
σε κομμωτήριο, με πολυετή πείρα σε βαφείο και 
χτενίσματα. 5θήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση, 
ασφάλιση ΙΚΑ. Περιοχή κέντρο Χαλκίδας. Τηλ: 
22210 29177.

ΝΕΑ με καλή εμφάνιση για εκμάθηση δουλειάς 
ζητείται από κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Μισθός ποσοστά. Τηλ: 
210 8983036, 6996 170000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μασάζ - φυσιοθεραπείες 
προσώπου, με καλά Αγγλικά σε σπα ξενοδοχεί-
ου στα Καλάβρυτα, με διαμονή και φαγητό. Τηλ: 
6945 776821.

ΤΕΧΝΗΤΡΙΑ άκρων επαγγελματίας, με προϋπηρεσία 
ζητείται για μόνιμη εργασία, ΙΚΑ. Περιοχή Πειραιάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, 
τηλ: 210 4120380.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραμένη, ζητείται για ημια-
πασχόληση από κομμωτήριο. Τηλ: 210 5137449.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Spa Manager για Ρόδο, Κω και Κρήτη. 
Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: career@mitsishotels.com, τηλ: 210 9601164.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με εξειδίκευση στα νύχια, για ιατρεία 
στο Κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανίσιμη και 
με έφεση στην επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Spa Therapist για Μανικιούρ/Πεντι-
κιούρ/Κοσμετολογία, Κρήτη. Από 1/5 έως 30/9, 
προϋποθέσεις: πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, 
βασικός μισθός/ασφάλεια ΙΚΑ/διαμονή/διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, με 
θέμα: Spa- Κρήτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για προώθηση παραφαρ-
μακευτικών προϊόντων και καλλυντικών σε 
φαρμακείο στα Νότια προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: katiakostavasili@gmail.com, τηλ: 6937 
067868, κα Κάτια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις σε Η/Υ και Μακιγιάζ. 
Δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής. Τηλ: 210 4917210, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Spa Therapist με προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγ-
γλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυνα-
μικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, 
με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: careers@
aquavistahotels.com.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα- Συγγρού. Τηλ: 6971 992583.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ και σπουδαστές ευπαρουσίαστοι, 
ευγενικοί και με ικανότητα σε δημόσιες σχέσεις 
ζητούνται για διανομή Free Press εφημερίδας, μία 
φορά την εβδομάδα, (όχι πωλήσεις). Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ και φοιτητές με δικό τους μηχανάκι 
ζητούνται από εταιρία για εξωτερικές εργασίες, 
πρωινή ημιαπασχόληση ή πλήρης απασχόληση. 
Έως 8 Αυγούστου, δυνατότητα συνέχισης από 
Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ανώνυμη εταιρία ζητούνται έμπειρες, 
νέες Καθαρίστριες για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@amaj.gr, τηλ: 2810 244391.

SECURITY ζητούνται για να εργασθούν στη Μύκονο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις η άδεια Security και 
να είναι κάτοικοι του νησιού. Τηλ: 6980 981773, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές για εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Τηλ: 210 6829571.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ υγρών καυσίμων στην Λαχαναγορά 
Αθηνών ζητεί έμπειρο Πλύντη Φορτηγών και Ι.Χ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Fax: 210 4834819, 210 
4830943.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί άτομο για το κέντρο, βραδινής 
βάρδιας. Βιογραφικά στο e-mail: dss-security@
hotmail.gr, τηλ: 210 4003231.

ΝΕΑ πεπειραμένη, εμφανίσιμη ζητείται για πρωινή 
εργασία ως Σερβιτόρα και Διανομέας, από καφετέρια 
- αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4175098, 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00.

H SECURITY επιθυμεί να προσλάβει Προσωπικό 
Ασφαλείας στις περιοχές: Θεσσαλονίκη, Πτολε-
μαΐδα, Βέροια, Κοζάνη, Λάρισα, Τρίκαλα και Βόλο. 
Βιογραφικά με άδεια security στο e-mail: info@
s4security.gr, fax: 2310 500247.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στη Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Φύλακες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη προϋπό-
θεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να εργαστούν 
ως Φύλακες στη περιοχή Οινοφύτων, Βοιωτίας. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
κατοχή άδειας security σε ισχύ, να εργαστούν ως 
Φύλακες στη περιοχή Σπάτων. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να ερ-
γαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Αμαρουσίου. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
κατοχή άδειας security σε ισχύ, να εργαστούν ως 
Φύλακες σε περιοχές Άλιμος - Γλυφάδα - Βούλα. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά 2 ευπαρουσίαστους, για 
τα κεντρικά γραφεία μεγάλου ομίλου εμπορίας 
τροφίμων. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές 
αποδοχές, περιοχή Άλιμος. Τηλ: 210 7219730.

ΠΛΥΝΤΗΣ για πλυντήριο αυτοκινήτων ζητείται. 
Καλή γνώση σε πλύσιμο, βιολογικό καθαρισμό, 
ξεθάμπωμα φαναριών, πλύσιμο μηχανής αυτο-
κινήτου με άδεια οδήγησης. Τηλ: 6970 713014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για διανομή φυλλαδίων σε 
αυτοκίνητα ή φανάρια, (Γλυφάδα, Άλιμος, Ελληνικό). 
Τηλ: 6945 285755.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ταχυμεταφορών αναζητά Υπάλ-
ληλο Εξωτερικών Εργασιών. Απόφοιτοι Λυκείου 
και άνω. Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης μηχανής. 
Τηλ: 210 6105860.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός και Babysiter χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις, ως Εσωτερική στη 
Μύκονο. Μισθός 700€. Τηλ: 211 2140127, 6906 
228854.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, fax: 210 6820821.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security), 
στα Βόρεια Προάστια ζητεί νέες για κέντρο λήψης 
σημάτων. Τηλ: 210 6216201, 210 6216220, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Αποθήκης. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
levis@zafoliahotel.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά άτομα για 17 θέσεις 
στην Πάτρα. Απαραίτητη η άδεια Security. Τηλ: 
2610 454327, 6985 887060 ώρες επικοινωνίας 
09:00-17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

ZHTOYNTAI άτομα, κάτοχοι άδειας εργασίας 
security, για εργασία στην περιοχή του Αμαρου-
σίου. Βιογραφικά στο e-mail: cronos@line.gr, τηλ: 
6985 570498, Cronos Security.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από γραφείο στη Λεω-
φόρο Αλεξάνδρας για πρωινή εξωτερική εργασία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 210 8212972.

ΕΤΑΙΡΙΑ Fasility Services αναζητά Εργάτη για ερ-
γασία σε πλυντήρια πολυτελούς ξενοδοχείου στο 
Ναύπλιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.
gr, τηλ: 210 6829571.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητείται Υπάλ-
ληλος για εξωτερικές εργασίες για το υποκατάστη-
μα της Αθήνας. Σχέση εργασίας: Ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: saneco@yahoo.com, fax: 
2310 689054.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητείται Υπάλ-
ληλος για εξωτερικές εργασίες για το υποκατάστη-
μα της Θήβας. Σχέση εργασίας: Ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: saneco@yahoo.com, fax: 
2310 689054.

ΦΥΛΑΚΕΣ ζητούνται με άδεια εργασίας σε ισχύ 
και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
msdougkou@northstarsa.gr, τηλ: 6948 684633.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες με άδεια, δε-
κτοί και απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας, κάτοχοι 
μεταφορικών μέσων, περιοχές Πάρνηθα, Γλυφά-
δα, Γραμματικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται για την περιοχή της Κυψέλης. 
Τηλ: 6936 997631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες με δίπλω-
μα αυτοκινήτου και μηχανάκι. Περιοχή Πειραιάς 
- Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: marilenave@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery για cafe στην περιοχή της Ν. 
Σμύρνης. Τηλ: 215 5507508.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Εξωτερικό Υπάλληλο, κάτοχο δικύκλου. Θα εκτιμηθεί 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr, με την 
ένδειξη εξωτερικές εργασίες.

ΖΕΥΓΑΡΙ με προϋπηρεσία ζητείται για καθαρισμό 
δωματίων από ξενοδοχείο στην Άνδρο. Τηλ: 22820 
41236, 22820 41627.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση εντός Αθηνών 
Καμαριέρες και Εργάτες γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία για τον κήπο - πισίνα 
- συντήρηση σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονί-
κης με διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΚΗΠΟΥΡΟΣ/ΠΙΣΙΝΑ/
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τις οικιακές δουλειές - μα-
γείρεμα σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης με 
διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ/ΜΑΓΕΙ-
ΡΙΣΣΑ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα σύνορα Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης ζητά Προσωπικό για το κατάστημα. 3 για 
πακέτο-2 ψήστες-2 κόφτες-1 άτομο για σέρβις-άτομο 
για τύλιγμα-1 άτομο για καθάρισμα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 555557, κος Αναστάσης, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός - Νταντά για εργασία σε 
σπίτι στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για τις οικιακές 
δουλειές και φροντίδα 2 παιδιών (4 ετών αγόρι 
και κορίτσι). Μισθός: 500€. E-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΝΤΑΝΤΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 24ωρη φύλαξη ηλικιωμένου 
(γεροντική άνοια). Παρέχονται: 600-700€, διαμονή/
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εσωτερική και φύλαξη 
ηλικιωμένου (μαγείρεμα, οικιακές δουλειές) από 
Βουλγαρία στο Μαυρονέρι, Πικρολίμνης, Κιλκίς. 
Παρέχονται: 400-700/800€. E-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: Οικιακή Βοηθός Εσωτερική/Φύλαξη 
Ηλικιωμένου - Νομός Κιλκίς.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 νέοι -ες από εταιρία στο Πεδί-
ον του Άρεως για καθημερινή πρωινή εξωτερική 
εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 
8212972.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες / Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών (Νόμιμες αποδοχές 
- ασφάλιση - επιδόματα). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σίδερο, με εμπειρία, για 
να εργαστούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Με-
ταξουργείο. Ημιαπασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6971 992583.

ξενοδοχειακών προγραμμάτων, κάτοικοι Νοτίων 
Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotel2014@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος από το Casino Corfu, 
με γνώσεις Η/Υ και καλές γνώσεις Αγγλικών. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο ξενοδοχείο Corfu Palace, Λεωφόρος Δημο-
κρατίας 2. Τηλ: 26610 46941, εσωτ: 3.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* αστέρων στη Θάσο ζητά Καμα-
ριέρα Ορόφων. Ανάλογη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κοίνυρα Θάσου 
αναζητεί Καμαριέρες με σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: marantonbeachhotel@
gmail.com, τηλ: 25930 41294.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κοίνυρα Θάσου, 
αναζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με σχετική προϋ-
πηρεσία και γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: marantonbeachhotel@gmail.com, τηλ: 
25390 41294.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα ξενοδοχείων ζητάει για ξενοδο-
χείο της στο Βελιγράδι Προϊστάμενο Συντήρησης 
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* και να μιλάει 
καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 22890 
27890, 22890 27892.

ZHTOYNTAI Καμαριέρες με καλά Aγγλικά για 
εποχιακή εργασία σε ξενοδοχείο. Επιθυμητή 
η γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη, ζητά Receptionist. 
Απαραίτητα: Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, 2-3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4-5 αστέρων, άριστα 
Αγγλικά, πολύ καλή γνώση Η/Υ-Opera ή Fidelio, 
ικανότητες οργάνωσης. E-mail: nhotel1@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και Καμαριέρα ζητείται για ξενοδοχείο 
στη Λευκάδα. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΝΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία στο τμήμα κρατή-
σεων σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Προϋποθέσεις 
πολύ καλά Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ. Μισθός 700€ και 
ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.
gr, θέμα: εργασία σε ξενοδοχείο-κρατήσεις.

HOTEL chain in Rethymno Crete is looking to 
employee children’s club responsible (m / f). 
Experience in similar positions and knowldege 
of German and English is essential. CVs: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Μάτι Αττικής ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής Νυχτερινό με γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: attbeach@otenet.gr.

ΖHTOYNTAI Καμαριέρες για ξενοδοχείο στη Φολέ-
γανδρο με διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alexandra Golden Boutique 
Hotel στη Θάσο ζητεί Receptionist με προϋπηρε-
σία, γνώση Αγγλικών, προαιρετικά Γερμανικών 
- Ρώσικων. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: mng@alexandrabeach.gr, τηλ: 
25930 58000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο στην Χαλ-
κιδική, Πευκοχώρι. Παρέχεται διατροφή, διαμονή, 
ασφάλιση. Τηλ: 23740 63717.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ O&B Athens Boutique Hotel 
ζητεί Ρεσεψιονίστ με προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
η άριστη γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για ξενοδοχείο A’ κατη-
γορίας στην Πάρο με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Απαραίτητη οργανωτική ικανότητα, συνέπεια, 
συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@minois-village.gr, 
τηλ: 6945 191585.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται έμπειρη για μικρή ξενοδο-
χειακή μονάδα στη Κω. Παρέχονται ικανοποιητι-
κός μισθός, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@nissiakamares.gr, τηλ: 6936 706000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη απα-
σχόληση σε 3* ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, άνεργος 
με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, άριστη γνώση της 
Αγγλικής και μίας άλλης ξένης γλώσσας. Πλε-
ονέκτημα η χρήση του Ερμή-Windows. E-mail: 
sales@parkhotel.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων και συστημάτων κρατήσεων, Αγγλικά και 
οπωσδήποτε συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από μεγάλη ξενοδοχει-
ακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist, από μεγάλη ξενοδοχειακή 

μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από κεντρικό 
ξενοδοχείο 3* αστέρων στην Αθήνα, με προϋπηρεσία, 
γνώση ξένων γλωσσών, Fidelio. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hotelsofathens@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για κεντρικά 
ξενοδοχεία της εταιρίας Tourhotel, με γνώσεις 
ξένων γλωσσών. Θα προτιμηθούν οι Απόφοιτοι 
Τουριστικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: 
petros.pappas@tourhotel.gr, τηλ: 210 3240415, 
κος Παππάς.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Καμαριέρες. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες κρατήσεων και 
υποδοχής με απαραίτητη γνώση προγράμματος 
Ερμή και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
άτομο με προϋπηρεσία για τη θέση της υποδο-
χής με διευρυμένα καθήκοντα στο service. Tηλ: 
6944 651955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Υποδοχή και Σέρβις 
- Μπαρ ξενοδοχείου 5* αστέρων στη Σαντορίνη. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα, με μισθό και δωρεάν διαμονή 
και φαγητό. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με Αγγλικά - Η/Υ (ενημέρω-
ση-συντήρηση-web-social media κ.α.) σέρβις 
πελατών-υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villaoneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη Θήρας. Επιθυμητή η προϋπηρε-
σία. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Πρακτική Άσκηση όλες οι ειδι-
κότητες. Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* με 13 δωμάτια στα Ζαγοροχώρια, 
ζητεί άτομο με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών για 
ρεσεψιόν-καφέ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: aberratio.aristi@gmail.com.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
στην Ελλάδα ζητεί Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
για Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.
com, fax: 28310 54308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager για ξενοδοχείο 
4* αστέρων 80 κλινών, στην Πελοπόννησο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση εντός Αθηνών 
Καμαριέρες και Εργάτες γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες / Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών (Νόμιμες αποδοχές 
- ασφάλιση - επιδόματα). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* προσλαμβάνει άμεσα έμπειρο 
Υπάλληλο Υποδοχής με γνώσεις PROTEL και 
Εσωτερικός Πωλητής. Επιθυμητές γλώσσες Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, 
Ρώσικα. Παρέχεται διαμονή/διατροφή, καλός 
μισθός. Ε-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 
22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από ξενοδοχείο στη 
Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση ξενοδοχείου ή εταιρίας καθαρισμών. 
Παρέχονται διαμονή/διατροφή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.
gr, fax: 22440 47322.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σίδερο, με εμπειρία, για 
να εργαστούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Με-
ταξουργείο. Ημιαπασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6971 992583.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από ξενοδοχείο 
4* αστέρων στη Γλυφάδα, με προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ermis win. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Reception/Guest Relations 
(FO) σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Χαλκιδική. 
Προϋποθέσεις: προϋπηρεσία, Ρώσικης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, με θέμα: 
RECEPTION/GUEST REALTIONS (FO) ΣΕ 5 STAR 
HOTEL.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Istion Club ζητεί άτομο υπεύθυνο 
για τις ξαπλώστρες και πετσέτες θαλάσσης, για 
εργασία έως τέλος Οκτωβρίου. Αγγλικά υπο-
χρεωτικά. Στέγη, γεύματα. Προτιμούνται άτομα 
της περιοχής της Χαλκιδικής. E-mail: manager@
istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για άμεση πρό-
σληψη σε 4* ξενοδοχείο στην Άρτα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση του προγράμματος Ερμής. 
Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΝΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για να εργαστούν σε 
ξενοδοχείο 4* στο Μεταξουργείο. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Εργασία μόνο Κυριακές και καθημε-
ρινές σε ρεπό του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6971 992583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Υπάλληλο Υποδοχής με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στο ξενοδοχειακό τομέα και άριστη γνώση Αγ-
γλικών για ξενοδοχείο 5* στη Σκόπελο. E-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu, τηλ: 24240 22142.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Συντηρητή Γενικών Γνώσεων και Καθηκόντων με 
γνώσεις Μηχανολόγου για τη ευρυθμή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Μισθός 900€, αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο ξενοδοχειακό τομέα. Τηλ: 24240 
22142, e-mail: rigas@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ημιαπασχόληση νέα Ξενοδοχοϋ-
πάλληλος γνώστης των διαδικτυακών πωλή-
σεων με επιπλέον καθήκοντα γραμματείας και 
σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phd.org.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5 αστέρων στην Σκιάθο, 
αναζητά Βοηθό Υποδοχής με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινω-
νία σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, 
εργασία έως τον Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Front Office με προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλι-
κών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυναμικό 
και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, με 
εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: careers@
aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Housekeeping Manager με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία 
σε δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη, με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για 4* ξενοδοχείο. Απαραίτητη 
η γνώση Ερμή-DOS. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
Η GRECOTEL Hotels και Resorts ζητά Barman - 
Barmaid. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
Γερμανικής ή Ρωσικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@grecotel.com.

Η GRECOTEL Hotels και Resorts ζητά Α’ Σερβιτόρους. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
Γερμανικής ή Ρωσικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@grecotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος-α για εργασία σε καφέ - 
εστιατόριο στον Αδάμαντα της Μήλου για τους 
θερινούς μήνες. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Στέγη εξασφαλισμένη. Μισθός ικανοποιητικός και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: bionickie@hotmail.
com, τηλ: 6947 995959.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται έμπειρα για fast food στην 
Αμμουλιανή Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
eloust@gmail.com, τηλ: 6986 631113.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν σε ξενοδοχειακή μονάδα στο 
Ηράκλειο Κρήτης για 4 μήνες. Διαμονή στο ξε-
νοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-crete@
capsis.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos Beach Hotel στην Πάργα 
ζητά Μάγειρες Α’ και Β’ με γνώσεις a la carte. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για σέρβις και μπουφέ για 
cafe bar στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ventocafe@outlook.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’, Β’ και Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται, με προϋπηρεσία σε 
μεζεδοπωλεία για κατάστημα στο Θησείο. Μόνιμη 
απασχόληση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
staffathens@gmail.com, τηλ: 6945 435292.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης με εμπειρία για εστιατόριο στη 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6949 985525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για το εστιατόριο Ψωμί 
και Αλάτι στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τυλιχτής/τρια για εργασία σε 
ψητοπωλείο της Αγίας Βαρβάρας. Τηλ: 6980 997776.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται επαγγελματίας για εστιατόριο 
στη Κεφαλονιά. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια και ικανοποιητικός μισθός. Βιογρα-

φικά στο e-mail: akouteri@gmail.com, τηλ:210 
8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για προετοιμασία στη κουζίνα 
και για στήσιμο γύρου και σούβλας. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο. Διεύθυνση 
καταστήματος Κυρίμης 12, Μενεμένη. Τηλ: 6978 
555557, ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00 καθη-
μερινά, κος. Αναστάσης.

ΖHTOYNTAI νέοι-ες για σέρβις και μπουφέ, από 
cafe bar στη Γλυφάδα. Λαογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ventocafe@outlook.com.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ αρτοποιίας με προϋπηρεσία 10 ετών 
και άνω ζητούνται από βιομηχανία αρτοποιίας 
στη Θεσσαλονίκη. Καλές συνθήκες εργασίας και 
προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6932 319900.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται απαραίτητη εμπειρία σε κάρ-
βουνο και πιστοποίηση ΕΦΕΤ (σεμινάριο υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων), περιοχή Μπιτ Παζάρ. 
Νυχτερινό ωράριο. Τηλ: 6972 013054.

ALLISTON 5* Resort and Spa in Chania, Crete, 
is looking for a Greece based Asian Restaurant 
Chef with experience in all major far east cuisines 
to start asap. CVs: operations_mgr_kalliston@
atlanticahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 6986 787242.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητεί νέους -ες για 
Buffet και Service. Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί Λαντζιέρηδες. 
Τηλ: 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπιέρης στη Σκιάθο από αναψυκτήριο 
- σνακ. Παρέχεται διαμονή, ένσημα, μέχρι Σεπτέμ-
βριο. Τηλ: 6938 651134.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista για σέρβις και μπουφέ, από cafe 
bar στη Γλυφάδα. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ventocafe@outlook.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, 
all-inclusive, στη Κω ζητείται άτομο για τη θέση 
του Maitre / Captain. Βιογραφικά στο e-mail: 
fourlanos_m@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Πάρο αναζητά άτομο για τη 
θέση service-bar, για την περίοδο Ιουλίου-Αυ-
γούστου. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6944 692672.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Μεσογειακής κουζίνας στους 
Παξούς ζητείται Α’ Μάγειρας με προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6934 232327, κος Ανδρεαδάκης.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται ως Πιτσαδόροι, Κρεπιέρηδες 
και Βοηθοί Μάγειρα από κατάστημα στο Κεραμεικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: diogaz@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης και Τυλιχτής για σουβλατζίδι-
κο στην Οία της Σαντορίνης. Τηλ: 22860 71119, 
6973 318921.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού με εμπειρία, από 
σύγχρονο αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο για 
παρασκευή αρτοπαρασκευασμάτων και πίτες. 
Εργασία πολύ πρωινή. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΙΤΑΛΙΚΟ εστιατόριο-καφέ στα Σπάτα ζητεί νέους 
- νέες για Buffet και Service. Απαραίτητη σχετική 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: cv_center@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Β’ για ξενοδοχείο στη Χαλ-
κιδική. Τηλ: 6975 816909.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών εστίασης, με 
έδρα τα Σπάτα, ζητείται Pastry Chef με ανάλογη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: sales@ffoods.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών εστίασης, με 
έδρα τα Σπάτα, ζητείται Chef με προϋπηρεσία σε 
εστιατόρια**** ή ξενοδοχεία ****. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: sales@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος-α για εστιατόριο-ζαχαρο-
πλαστείο. Επιθυμητά προσόντα: υπευθυνότητα, 
προθυμία, θετική διάθεση, άνεση στην επικοινω-
νία, πνεύμα συνεργασίας, ευγενικός -ή. Γνώση 
της Αγγλικής και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
επιθυμητή. E-mail: info@premierkefalonia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τα 
καταστήματα λιανικής τις kayak boutiques στη 
Γλυφάδα Σερβιτόρους-ες για μόνιμη εργασία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στις ειδικότητες. Βιο-
γραφικά στο e-mail: d.ravanopoulos@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για κρέπες για Ιούλιο 
- Αύγουστο στο νησί της Σκιάθου. Προσφέρονται 
διαμονή, ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 
6984 512492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για κρέπες για τη θερινή 
σεζόν Ιούλιο - Αύγουστο στο νησί της Σκιάθου. 
Προσφέρονται διαμονή, ασφάλιση, ικανοποιητικός 
μισθός. Τηλ: 24270 29900.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για σέρβις ή μπαρ στο 
Θησείο, έμπειρες για μόνιμη εργασία. Μισθός 
βασικός. Βιογραφικά στο e-mail: platakosm@
gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ με Αγγλικά και Ρώσικα για τουριστικό 
εστιατόριο στην Πλάκα ζητείται. Βιογραφικά στο 

e-mail: akouteri@gmail.com.

AN EXPERIENCED Waiter needed in Santorini 
urgently. Good English knowledge is a must. CVs: 
info@avatonresort.com.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται για ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για την κα-
λοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: jobopp@
pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό σε κεντρικό cafe - restaurant 
στο κέντρο της Αθήνας στη Μητροπόλεως. Απαραί-
τητες γνώσεις Αγγλικών και εμπειρία στο χώρο 
και στη σωστή εξυπηρέτηση. Τηλ: 213 0154698.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τύλιγμα σάντουιτς σε 
snack bar - ψητοπωλείο στη Ν.Ποτίδεα Χαλκιδικής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6974 056978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη με εμπειρία σε κρέπες, 
σάντουιτς και καφέδες για 3 μήνες εργασία με 
διαμονή, διατροφή και ΙΚΑ. Τηλ: 6975 745540.

Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ της Αίγλης στο Ζάππειο, στο κέντρο 
της Αθήνας, ζητά Προσωπικό Service για δεξιώσεις 
(Banquet). Προσφέρεται ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, πλήρης ή μερική απασχόληση, ασφά-
λιση ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: kandrikakis@
aeglizappiou.gr.

ΝΕΑ πεπειραμένη, εμφανίσιμη ζητείται για πρωινή 
εργασία ως Σερβιτόρα και Διανομέας, από καφετέρια 
- αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4175098, 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00.

ΝΕΟΣ ευπαρουσίαστος με εμπειρία για μπουφέ 
ζητείται από κυλικείο νοσοκομείου, περιοχή Αμπε-
λόκηποι. Τηλ: 210 7480663.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos Beach Hotel στην 
Πάργα ζητά Μάγειρα Α’ και Β’ με γνώσεις a la 
carte. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@lichnosbeach.gr

Β’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ a la carte ζεστής κουζίνας ζητεί-
ται. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
worksezon2014@hotmail.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τουριστική μονάδα στη Β. Εύβοια, ζητά 
Υπαλλήλους για Service, Bar και Dj. Bιογραφικά στο 
e-mail: alex@maestrogroup.gr, fax: 22270 97100.

ΠΟΛΥΤΕΛΗ αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείoυ στο 
Παλαιό Φάληρο ζητά άτομα εμφανίσιμα για το 
πόστο: Σερβιτόρου-ας. Απαραίτητα προσόντα: εργα-
τικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια και προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: faliro@
apollonion-bakery.gr.

ΠΟΛΥΤΕΛΗ αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείoυ στο 
Παλαιό Φάληρο ζητά άτομα για το πόστο: Ζαχα-
ροπλάστη-τρια. Απαραίτητα προσόντα: εργατικό-
τητα, υπευθυνότητα, ευγένεια και προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στo e-mail: faliro@
apollonion-bakery.gr.

ΠΟΛΥΤΕΛΗ αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείoυ στο 
Παλαιό Φάληρο ζητά άτομα εμφανίσιμα για το 
πόστο: Barista. Απαραίτητα προσόντα: εργατικό-
τητα, υπευθυνότητα, ευγένεια και προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: faliro@
apollonion-bakery.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για 4* ξενοδοχείο στην Άρτα. 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα για κουζίνα σε ξενοδοχείο 
Χαλκιδικής, να γνωρίζει από τηγάνια και σαλάτες. 
Προσφέρεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@athena-pallas.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στην Αργολίδα ζητά Μάγειρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: iriabeachhotel@hotmail.
gr, τηλ: 27520 94443, 27520 94444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος με πολύ κα-
λές γνώσεις Barista - Μπουφετζή σε cafe-food 
bar στο Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση, 5θήμε-
ρο. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία σε ανάλογη 
θέση, ευγένεια, εμφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
atsantali80@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α καθώς και πεπειραμένο 
Προσωπικό για καφέ - ζαχαροπλαστείο στο Κο-
λωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης έμπειρος για εστιατόριο στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9802593, ώρες επι-
κοινωνίας 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης από εστιατόριο σε εμπο-
ρικό κέντρο στα Σπάτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
meatmespata@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για παραλιακό εστι-
ατόριο Μεσογειακής κουζίνας στο νησί της Ίου. 
Τηλ: 6972 808114.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Κω Palazzo del Mare 5*, 
ζητάει Σερβιτόρα για το κεντρικό μπαρ. Απογευματινή 
βάρδια. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρωινά σέρβις σε σνακ μπαρ 
πισίνας ξενοδοχείου. Πρωινή εργασία. Πλήρης 
απασχόληση, απαραίτητη η γνώση Αγγλικής. Προ-
σφέρεται στέγη εντός του ξενοδοχείου. Βιογραφικά 
στο e-mail: oscarhtl@otenet.gr fax: 26950 51893.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στη Θάσο, αναζητεί 
Μάγειρα για το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: marantonbeachhotel@




