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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

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

σελ. 6
Γραφίστες, Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση, 
Εμποροϋπάλληλοι 

σελ. 10
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές

σελ. 14-15
Εκπαίδευση, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί, Αποθηκάριοι, 
Οδηγοί, Εστίαση, Τουρισμός

440
θέσεις εργασίας

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο  

του Τουρισμού έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;

60 θέσεις εργασίας στον  
κλάδο της Πληροφορικής σελ. 8-9
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Η In Group ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην 
Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού ζητά  για λογαριασμό Πολυεθνικής εταιρίας πελάτη της στον χώρο τροφί-
μου και σε δίκτυο μικρού σημείου πώλησης καθώς & μικρής λιανικής:

Πωλητές / HR20578
Ρόλος: Είναι υπεύθυνος / η για τις πωλήσεις και επίβλεψη πωλήσεων των ζαχαρωδών στα σημεία 
πώλησης.  Αναφέρεται στον Area Sales Manager και είναι απόλυτα υπεύθυνος/η για την περιοχή 
ευθύνης του / της.

Προϊόν: Ζαχαρώδες (Σοκολάτα, πατατάκι, καραμέλα)

Καθήκοντα: 
•Παρουσιάσεις στοιχείων - επισήμανση στοιχείων 
•Σύνταξη-τήρηση  budget 
•Supervising στα σημεία 
 
Προσόντα 
•Απαραίτητο πτυχίο ή/ και μεταπτυχιακό στο κομμάτι Marketing ή και σε παρεμφερή κλάδο 
•Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε καταναλωτικό προϊόν στο δίκτυο Supermarket 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος (drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα συ-
νεργασίας 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κάλυψη βενζίνης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 30/10/2013, μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

The Gas Distribution Company of Thessaloniki S.A., which is active in the Prefecture of Thes-
saloniki, wishes to cover the following position in the Unit Organization, Human Resources & ICT:

Microsoft Dynamics CRM Consultant 
(code: IT-CRM)

Job description: 
•Participates and / or assists in the: solution design, application configuration, functionality test-
ing, solution implementation of CRM related requirements 
•Trains end users and assists in writing user functional manuals 
•Performs 1st level CRM user Help Desk 
•With regard to CRM related projects, participates and/ or assists in the: definition & execution of 
related tasks and assignments, definition, execution & monitoring of milestones 
•Ensures timely and accurate registration and reporting of CRM projects’ related information 
•Assists in any other IT sector projects/ activities as per operational needs

Invitations to participate in the selection procedure will be extended only to candidates 
whose profile corresponds to the following required competencies, experience and spe-
cialized skills: 
Required competencies / experience: 
•TEI or other equivalent institution in information technology 
•MS office 
•Proven working experience in MS Dynamics CRM application (minimum 1-2 years) 
•Active participation in corporate projects (minimum 2-3 years) 
 
Specialized skills: 
•Knowledge in Technical integration utilizing Scribe will be considered an asset 
•Certified MS Dynamics CRM 2011 will be considered an asset 
 
Personal characteristics: 
•Analytical skills & ability to solve complex business issues 
•Performs efficiently on personal & team level 
•Prioritizes tasks and performs proactively & productively under pressure 
•Excellent communication skills 
•Ability to follow new technologies and innovations with a technical aptitude
Those fulfilling corresponding requirements and interested in the position, can submit their cv and 
motivation letter (with code: IT-CRM) via email to the following address: cv@epathessaloniki.gr. All 
applications will be handled with the outmost confidentiality.

Account Manager / Enterprise Accounts 
(Κωδικός θέσης 10-2013 ΑΜ1)

H Byte Computer A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας 
στην έδρα της στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Σπουδές πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα εσωτερι-
κού η εξωτερικού. 
•Πενταετή (κατ’ ελάχιστον) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής. 
•Δυνατότητα κατανόησης των αναγκών των πελατών και προσφορά των αντίστοιχων ολοκληρω-
μένων λύσεων. 
•Άνεση στην επικοινωνία, ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει bonus επίτευξης στόχων. 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 
•Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης. 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν τα βι-
ογραφικά τους στο e-mail : hr@byte.gr με την ένδειξη του κωδικού 10-2013 AM1 στο subject. Όλα 
τα βιογραφικά θα τύχουν του απαιτούμενου διακριτικού χειρισμού.

Antenna Group is currently seeking for a dynamic professional to cover the position of: 

Digital Ad Sales Executive
Job description:  The digital Ad sales executive will be responsible for selling advertising space 
and time of the Group’s On line media and he/she will report to the Digital Sales Manager of  ANT1 
tv. The perfect candidate should have at least 3 years of working experience at a similar position 
or generally in sales.

Key responsibilities: 
•Communication, negotiation and implementation of commercial plans for the whole advertising 
market 
•Management of existing and new sales relationships 
•Drive new business and increase media revenues and profits at every opportunity 
•Conduct presentations and reports regarding sales and revenues 
 
Knowledge – skills: 
•University degree in Business Administration or Marketing 
•Strong communication skills, both written and verbal 
•Organizational agility and strong attention to detail 
•Excellent presentation and reporting skills 
•Experienced PC user 
•Creative, innovative and results oriented character is a must 
 
Send your cv on this e-mail: kanavosS@antenna.gr

Από το 1988, η εταιρία KLINIKUM-Π. ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., με έδρα στη Θεσσαλονίκη και υπο-
κατάστημα στην Αθήνα, είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των προϊόντων Medela στην Ελλάδα. 
Η οικογένεια της Medela  που εδρεύει στην Ελβετία, επικεντρώνεται σε δύο επιχειρηματικές μο-
νάδες: προϊόντα μητρικού θηλασμού, βασισμένα σε επιστημονικές έρευνες και αναγνωρισμένα 
παγκοσμίως, καθώς ηγούνται στην ανάπτυξη και κατασκευή αντλιών στήθους καθώς και προϊ-
όντα ιατρικού εξοπλισμού, που εξειδικεύονται στην εφαρμογή της τεχνολογίας αναρρόφησης σε 
ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων αναρροφήσεων. Για περισσότερο 
από 20 χρόνια, η εταιρία KLINIKUM- Π. ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., διαρκώς αναπτύσσει το εταιρικό 
σήμα Medela τόσο στην αγορά του λιανεμπορίου, όσο και στην αγορά της Υγείας, μέσω ενός πολύ 
καλά εδραιωμένου δικτύου διανομής και μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ.

Για τις επιχειρηματικές μονάδες μητρικού θηλασμού και ιατρικού εξοπλισμού, αναζητούμε:

Διευθυντή / ντρια Πωλήσεων (Λιανικό Εμπόριο & Νοσοκομεία)
Με επίκεντρο την προώθηση/πώληση προϊόντων μητρικού θηλασμού στο λιανικό εμπόριο και 
προϊόντων ιατρικών επαγγελματικών μηχανημάτων αναρροφήσεων στα νοσοκομεία

Προφίλ:  
Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για: 
•Τις πωλήσεις και τις δραστηριότητες Marketing για όλες τις περιοχές με στόχο την ανάπτυξη των 
πωλήσεων. 
•Την εκτέλεση των στρατηγικών πωλήσεων για το λιανικό εμπόριο και τα νοσοκομεία  σε ήδη 
υπάρχοντες ή νέους πελάτες. 
•Μία ολιστική προσέγγιση, εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
αγορά του λιανικού εμπορίου και των νοσοκομείων,  σεβασμός και κοινωνικός χαρακτήρας, είναι 
τα απαιτούμενα κριτήρια που αναζητούμε για αυτόν το ρόλο

Στο ρόλο του / της Διευθυντή/ντρια Πωλήσεων (Λιανικό Εμπόριο & Νοσοκομεία), οι κύριες 
υποχρεώσεις σας θα είναι: 
•Ανάπτυξη και διατήρηση των εσωτερικών σχέσεων με τη Διοίκηση, το πελατολόγιο και της ομά-
δες προώθησης μάρκετινγκ 
•Ανάπτυξη και διατήρηση των εξωτερικών σχέσεων με τους πελάτες κλειδιά (όπως πολυεθνικές 
αλυσίδες βρεφικών καταστημάτων, καταστήματα βρεφικών ειδών, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες 
και νοσοκομεία) 
•Ανάπτυξη, επίβλεψη καθώς και συντονισμό των διάφορων διαδικασιών πωλήσεων  συμπερι-
λαμβανομένων των διαδικασιών προβλέψεων και προϋπολογισμού 
•Επίτευξη του προκαθορισμένου στόχου πωλήσεων για τα προϊόντα στο λιανικό εμπόριο και  
στα νοσοκομεία 
•Αποτελεσματική καθοδήγηση του προσωπικού πωλήσεων με τον καθορισμό των στόχων,  
την υποστήριξη, την επίβλεψη και την εκπαίδευση του 
•Εκπαίδευση της ομάδας πωλήσεων για τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών πωλήσεων 
•Αναγνώριση, ανάπτυξη και διατήρηση συστημάτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας με τους πελάτες (π.χ. CRM) 
•Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών πηγών μέσα στην αγορά 
•Αποτελεσματική επικοινωνία και αναφορά στις κύριες εταιρίες (κατασκευαστικές εταιρίες) 
 
Για αυτήν την πολλά υποσχόμενη θέση αναζητούμε τα παρακάτω προσόντα: 
•Επαγγελματισμό στις πωλήσεις, με ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα για την επίτευξη αποτελεσμάτων   
•Προηγούμενη εμπειρία στην εφαρμογή πλάνων και στρατηγικών πωλήσεων 
•Επίδειξη της αντίληψης των κύριων οικονομικών στοιχείων και κατοχή των αναλυτικών δεξιο-
τήτων για την επεξεργασία και τον έλεγχο αυτών των οικονομικών στοιχείων που αφορούν την 
επιχείρηση ως σύνολο 
•Άπταιστα αγγλικά συνυφασμένα με εξαιρετικές επιδεξιότητες επικοινωνίας 
•Συμπεριφορά υψηλής παρακίνησης και δυνατή επιθυμία να βοηθήσει την ομάδα πωλήσεων να 
πετύχει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και στο χώρο της υγεί-
ας. Εάν διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα και είστε ενθουσιώδης, θα θέλαμε να λάβουμε την 
αίτησή σας.
Οι αιτήσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται με e-mail: info@klinikum.gr και τίτλο “Βιογραφικό Ση-
μείωμα Θεσσαλονίκη SMRH” Υπόψη κ. Πηνελόπης Καλαϊτζοπούλου. 

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

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

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Χαλάνδρι

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

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

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - 

Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

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

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

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Νέας Ιωνίας

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Παλλήνης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηλιούπολης

•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στη Λ. Συγγρού

•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη

•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens 

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

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

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας: Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:
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στη σύνταξη προσφορών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή 
διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά (σε επίπε-
δο ή µε δίπλωμα proficiency) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Άτομο οργανωτικό, με ομαδικό πνεύμα, ευχάρι-
στο, εργατικό, επικοινωνιακό και με διάθεση για 
μάθηση και εξέλιξη. 
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα ως πρόσθετα προ-
σόντα τα ακόλουθα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων ή ευρύτερα στο χώρο του 
management 
•Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών, σε αντίστοι-
χο του Proficiency επίπεδο

H BPM παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές και άρι-
στες συνθήκες απασχόλησης σε ένα σύγχρονο, 
δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: Παρακαλούμε αποστείλατε 
το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο jobs@bpm.
gr, με θέμα: Θέση Junior Analyst / B 11-13.

Ζητείται Προϊστάμενος Εισπρακτέων -  
Πληρωτέων Λογαριασμών

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

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

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
H εταιρία Κεστερλ Πληροφοριακά Συστήματα 
Α.Ε., επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανικού 
Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 
και Ασφάλειας” – Telecom and Security 
Engineer. Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος 
για την υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση 
δικτυακών έργων αλλά και έργων ασφάλειας 
τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό των οίκων 
Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. Ο μηχανικός 
θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μηχανικών 
που συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων και 
υποδομών αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία 
νέων δικτυακών προϊόντων αλλά και προϊόντων 
ασφαλείας που αφορούν συνδυαστικές λύσεις 
υλικού και λογισμικού. Θα πρέπει να έχει 
λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία στο πλήθος 
των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων αλλά και 
των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης και 
ασφάλειας όπως και στην διεξαγωγή λεπτομερών 
τεστ στην αναπαραγωγή προβλημάτων 
στα δίκτυα των πελατών στο εργαστήριο. 
Θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και 
καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών, 
και τις φάσεις εγκατάστασης και υλοποίησης 
του τηλεπικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός 
υλοποίησης θα είναι υπεύθυνος επίσης για την 
ανάπτυξη τεχνικών ειδικοτήτων όπως και της 
γνωσιακής διαχείρισης του χρόνου του και θα 
προετοιμάζει τα αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα 
τεκμηρίωσης του έργου (HLD/LLD, RFPs/RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / Πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε Computer Science / IT/ Μηχανικών 
Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα 
τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια στον τομέα της 
δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper ( 
προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/ και Cisco 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ‘’empties’’ εισαγωγές εμπόριο υλικών  
μηχανογράφησης (Εύοσμος Θεσσαλονίκη),  
επιθυμεί να προσλάβει: 

Υπάλληλο γραφείου  
για μόνιμη απασχόληση

Η εργασία είναι 5νθήμερη (πλήρης απασχόληση  
με ασφάλιση) εντός γραφείου. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση excel 2007, word 
 
Προαιρετικά: 
•Γνώσεις πληροφορικής, μηχανογράφησης, ERP 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 έτη 
 
Βιογραφικά μπορείτε να αποστείλετε στο:  
empties@otenet.gr

Ο πελάτης  μας, εμπορική & τεχνική εταιρεία στο 
χώρο των μονωτικών υλικών, επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Back Office (ASSV09) 
με έδρα τo κέντρο της Αθήνας

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

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η δια-
χείριση του τηλεφωνικού κέντρου, η επικοινωνία 
με πελάτες & προμηθευτές καθώς και η εξυπηρέ-
τηση των πελατών.

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

Υπάλληλος (κύριος έως 35 ετών), native ή 
bilingual στα αγγλικά, ζητείται από εταιρία για 
πλήρη και μόνιμη απασχόληση.
Πτυχίο ανώτατης σχολής ελληνικού ή ξένου πα-
νεπιστημίου απαραίτητο. 
 
Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. 
 
Αποστολή cv’s στο e-mail: pvschools@ath.
forthnet.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2280270 
(09:00 - 21:00).

 

Ζητείται Δακτυλογράφος (typist) με γνώση  
ηλεκτρονικής σελιδοποίησης από εταιρεία  
στην Αθήνα. Απαραίτητη η γνώση τυφλού  
συστήματος δακτυλογράφησης, η γνώση 
Quarkxpress καθώς και η άριστη γνώση αγγλι-
κών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ο όμιλος εταιριών της Prince Silvero που ασχο-
λείται με την παραγωγή και την εμπορία αργυρών 
αντικειμένων & κοσμημάτων, ζητά δεσποινίς έως 
25 ετών για γραμματειακή υποστήριξη και βοηθη-
τικές εργασίες στο λογιστήριο.

Προσόντα:  
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
 
Προσφέρεται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων 
•Αυτοκίνητο εταιρείας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Για αποστολή βιογραφικών: e-mail:  
info@princesilvero.gr, fax: 210 5777861.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Retail Manager (RMG 0927) 

Αθήνα
συνέχεια στη σελ. 06

Περιγραφή: Μεγάλη εμπορική εταιρεία με ανε-
πτυγμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής πανελ-
λαδικά, αναζητά Retail Manager για τον έλεγχο 
λειτουργίας, την εκπαίδευση και παρακίνηση του 
προσωπικού της και την ανάπτυξη πωλήσεων 
των καταστημάτων της

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα αναλάβει την επίβλεψη εύρυθμης λειτουργίας 
των καταστημάτων, την εκπαίδευση, υποστήριξη 
και παρακίνηση του προσωπικού και την επίτευ-
ξη των συμφωνηθέντων στόχων πωλήσεων ανά 
σημείο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 5-8 ετών  
από την ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων  
πωλήσεων ή σχετικής επαγγελματικής  
εμπειρίας που αποκτήθηκε στο εξωτερικό 
•Σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (Διοίκηση  
Επιχειρήσεων) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Στρατηγική σκέψη και συμπεριφορά, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, διεθνής κουλτούρα και 
συμπεριφορά 
•Εμπειρία στην επιλογή, εκπαίδευση και  
καθοδήγηση εργαζομένων (ανθρώπινο δυναμικό)  
θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν 
•Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών  
σε Ελλάδα και Κύπρο

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών που 
να είναι συμβατά με την θέση εργασίας και τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται  

Bοηθός Λογιστή

Με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε βιβλία  
Γ’ κατηγορίας, πτυχιούχος ΤΕΙ.

Απαραίτητη η γνώση κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος, Κ.Φ.Α.Σ., ΦΠΑ, εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και η χρήση  
E.R.P., microsoft office (excel, word κτλ). 
 
Η γνώση της  αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί. 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά  
στο e-mail: administration@medisyn.eu

Ζητείται προϊστάμενος / η, λογιστηρίου πλή-
ρους απασχόλησης εισαγωγικής εταιρίας, με αλυ-
σίδα καταστημάτων και έδρα το Κορωπί. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άδεια Ά τάξης 
•Πολύ καλή γνώση όλου του λογιστικού φάσμα-
τος 
•Φορολογική και εργατική νομοθεσία 
•Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία    
•Διοικητικά προσόντα 
•Μεθοδικότητα – οργάνωση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Δεύτερη γλώσσα επιθυμητή 
•Ηλικία 40-45 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Junior Analyst

Η BPM ΑΕ είναι ελληνική εταιρεία Συμβούλων 
Επιχειρήσεων με επιτυχή 20ετή πορεία στη 
συμβουλευτική αγορά, αναγνωρισμένη για την 
αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την ποιό-
τητα των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει 
στους πελάτες της. Παρέχει υπηρεσίες σε επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού & δημοσί-
ου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτοντας τις 
ανάγκες τους κυρίως σε θέματα ανάπτυξης επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμού 
και βελτίωσης των διοικητικών και οργανωτικών 
δομών, outsourcing και διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού και αξιοποίησης συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων. Η BPM προκειμένου να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
της αναζητά άτομα υψηλών προσόντων και προ-
σωπικών δεξιοτήτων για τη θέση junior analyst 
με κύριες αρμοδιότητες την υποστήριξη στην υλο-
ποίηση συμβουλευτικών έργων και μελετών και 

•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/
scripting

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@kestrel-is.gr, υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Στέλλιου Κωνσταντίνα. Στη διάθεσή σας  
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Senior Project Manager – Αθήνα 
Intelli solutions  

Trusted IT Auditor
Looking for a place to make a difference? 
IntelliSolutions SA is looking for the best  
in the industry

Η  IntelliSolutions ΑΕ, ως μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 
με γνώμονα την επίτευξη των υψηλότερων επι-
πέδων ικανοποίησης των πελατών της. Η εταιρία 
στελεχώνεται από επιστήμονες με εκτενή πείρα 
στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευ-
μένη εργασιακή εμπειρία στις μεγαλύτερες πολυ-
εθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσμίως ενώ 
απευθύνεται στην τραπεζική και τηλεπικοινωνια-
κή αγορά καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της 
βιομηχανίας και του εμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο 
αναζητούμε συνεχώς τους καλύτερους συνεργά-
τες στην αγορά, αυτούς που θα συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη της εταιρείας με το ταλέντο και 
τις ικανότητές τους. Η θέση του Senior Project 
Manager αναφέρεται στο διευθυντή επιχειρησι-
ακών λύσεων και συμμετέχει στην ομάδα PMO. 
Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται έχει ενεργό 
ρόλο στη διαχείριση έργων για την υλοποίηση 
των λύσεων της εταιρίας σε μεγάλους οργανι-
σμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλλη-
λα συντονίζει την εύρυθμη επικοινωνία της ομά-
δας έργου με την αντίστοιχη του πελάτη και δια-
σφαλίζει την ομαλή πρόοδο των έργων μέσα από 
τις σχετικές εταιρικές διαδικασίες. Ιδανικά, κατέχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση έργων 
μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας βάσει με-
θοδολογιών διαχείρισης έργων Prince2 ή PMI.

Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης στην επιστήμη  
της πληροφορικής ή άλλο παρεμφερή κλάδο, 
κατά προτίμηση σε επίπεδο μεταπτυχιακών 
σπουδών 
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην ανάπτυξη  
και τη διαχείριση έργων 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας,  
παρουσίασης, πελατοκεντρικότητας, διαχείρισης 
ομάδας, επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε project management methodolo-
gies (Prince2, PMI) 
•Γνώση τεχνολογιών πληροφορικής και  
αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής / προφορικής  
επικοινωνίας και όρων πληροφορικής στα ελλη-
νικά & αγγλικά 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό  
για διαχείριση έργων

Η εταιρία προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περι-
βάλλον και τη δυνατότητα συνεργασίας με συνα-
δέλφους οι οποίοι κατατάσσονται στους καλύτε-
ρους της αγοράς, καθώς και την ευκαιρία συμμε-
τοχής σε υλοποίηση έργων στους μεγαλύτερους 
οργανισμούς στην Ελλάδα. Στον κατάλληλο υπο-
ψήφιο-ια θα δοθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών αναλόγως προσόντων καθώς και εξαιρετικές 
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή 
μέσω e-mail: jobs@intellisolutions.gr, στα ελληνι-
κά ή στα αγγλικά, website: http://www.intelli-corp.
com. Υπόψη: τμήμα προσωπικού, Ref: SPM 
1013. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτι-
κές.

Η Ι.Ε.Ν. S.A., επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε πληροφορική 
•Αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα με άνεση 
στην επικοινωνία 
•Καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσ-
σας (γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση – πιστοποίηση σε microsoft SQL,  

CITY College, International Faculty of the University of Sheffield, is seeking to employee two 
(2) researchers, holders of PhD, within the framework of the “Business Support for the employment 
of highly qualified personnel” of the O.P. “Employment and vocational training” with the following 
qualifications:

•Main Scientific Field (PhD): Economic and political studies (focusing on international relations). 
Other requirements:  At least 2 years of research project experience; Experience in the collection 
and processing of financial data; Knowledge of econometrics and statistics; Specializing in issues 
of Economic Development. 
•Main Scientific Field (PhD): Political science or related field. Other requirements:  At least 2 
years of research experience; Knowledge of International politics and economic relations. 
•Excellent command of the English Language is required for both positions. The researchers 
will be based in Thessaloniki and will be employed for 21 months with a full time appointment. 
The expected date of commencement is November 1st, 2013. Applicants should be currently 
unemployed (presentation of a valid unemployment card – Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ- is required). 
The researchers will be employed in the following project:

Project code: EPATH. Title: Comparative analysis of the economic and political conditions in 
Greece and Turkey. The impact of the economic crisis and the role that the two countries are 
expected to play in South-Eastern Europe and in the European Union.

City college is the International Faculty of the University of Sheffield and its central campus 
is located in Thessaloniki, Greece. It offers the University of Sheffield undergraduate and 
postgraduate programmes in the fields of Business Studies, Computer Science and Psychology 
in various countries of South East and Eastern Europe. To learn more about CITY College, please 
visit its site at www.city.academic.gr. City college is an equal opportunity employer. Please send 
your cv, photocopy of unemployment card and a statement of purpose indicating the Project Code 
by October 10, 16:00 to eanastasiou@city.academic.gr

Η Y-LOGIMEDA.E., θυγατρική εταιρεία του ομίλου Υγεία ζητά να καλύψει την εξής θέση:

Υπεύθυνος Πωλήσεων σε Ορθοπεδικά Είδη
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Αναλυτική σκέψη 
 
Εκπαίδευση & Προϋπηρεσία 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•3 έτη προϋπηρεσία σε εταιρεία ορθοπεδικών ειδών & πτυχίο από σχολή επαγγελμάτων υγείας 
και πρόνοιας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Καλή γνώση Η/Υ (MS office / internet) 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εταιρία ένδυσης ζητά:

Πωλήτρια 

Για πλήρη και μερική απασχόληση, για το κατάστημα της Γλυφάδας.  
 
Απαραίτητη η ανάλογη προϋπηρεσία, η γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr

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

Graphic Designer - Part time (GD0913)
He / she will be responsible for creating design solutions to meet business needs according  
to corporate graphic guidelines.

Qualifications: 
•Highly self-motivated and enthusiastic, creative thinker 
•Able to work independently, good organizational and time management skills 
•Keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs 
•Minimum of 2 years’ experience as a graphic designer 
•Fluency in verbal and written English 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
 
Skills: 
•Good knowledge of Adobe Illustrator, photoshop and dreamweaver 
•Expertise in MS office 2010 suite, especially MS powerpoint 
•Experience in HTML and publisher will be considered a plus 
•Knowledge of DotNetNuck CMS and wordpress would be an asset

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

Η Εταιρία Γευσήνους ΑΒΕΕ, ζητά:

Καθαρίστρια
Για τα γραφεία της στην Κ. Κηφισιά. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος βιβλιάριου υγείας σε ισχύ. 
 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω περιοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Μικροβιολόγων – Medisyn, ζητά: 

Βιολόγο  
για το κεντρικό εργαστήριο Αθηνών

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

Η εταιρία Mart Hellas ζητά να προσλάβει:

Bioengineering 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη- Κρήτη 

Κωδικός θέσης: INO-01
Απόφοιτο της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  του τμήματος Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων.

Προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο τεχνολόγων ιατρικών οργάνων 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της νευροφυσιολογικής παρακολούθησης (όχι απαραίτητη) 
•Επαγγελματισμός 
•Γνώσεις αγγλικών, χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή επιστημονική εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω  
e-mail στο neuromonitoring@marthellas.gr, προς κ. Σπήλιου Ράνια.

Καθήκοντα:  
•Χειρισμός λογισμικού εμπορικής διαχείρισης 
για την τιμολόγηση των πελατών, την απο-
στολή εντολών διακίνησης στην συνεργαζό-
μενη εταιρεία Logistics και τη διαχείριση των 
αποθεμάτων και των παραγγελιών προς τους 
προμηθευτές 
•Διεκπεραίωση λογιστικών υποθέσεων εταιρί-
ας σε συνεργασία με εξωτερικό λογιστήριο 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•First level support σε λογισμικό προς πελά-
τες της εταιρείας, χειρισμός της πλατφόρμας 
υποστήριξης πελατών και διασφάλισης ποιό-
τητας της εταιρείας  
•Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το 
λογισμικό που αναπτύσσει η εταιρεία (π. χ. 
εμπλουτισμός υλικού τεκμηρίωσης) 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών γραφείου 
(Excel, Word, κλπ) 

•Εμπειρία – ευχέρεια στη χρήση εμπορικών 
εφαρμογών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία σε γραμματειακή  
υποστήριξη 
•Εμπειρία σε υποστήριξη εμπορικών  
εφαρμογών / ERP 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Εμπειρία ως βοηθός λογιστή 
 
Προσφέρονται ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας, συνεχής εκπαίδευση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο  
e-mail: info@med-is.gr

Εταιρία πληροφορικής ζητά για πλήρη απασχόληση: 

Office Administrator/υπεύθυνο τιμολόγησης
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Για μόνιμη εσωτερική και εξωτερική συνεργασία. 
 
Απαραίτητη η σχεδίαση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2280270, e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H εταιρία Relate A.E. από τις δυναμικά αναπτυσ-
σόμενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, 
αναζητά για την στελέχωση κέντρων εισερχόμενης 
και εξερχόμενης επικοινωνίας:

Εκπροσώπους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης  
(ETE-voucher)

Αποκλειστικά για κατόχους voucher μέσω του 
προγράμματος «Επιταγής εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους έως 29 ετών»

Επιθυμητά προσόντα:  
•Απόφοιτος λυκείου / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών -  
θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή  
και προφορική 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλι-
κτα ωράρια 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα  
των πελατών μας και σε μεθόδους εξυπηρέτησης 
καταναλωτών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα πρόσληψης μετά το πέρας  
του προγράμματος 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου)  
και λεωφορεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα 
το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: hr@relate.gr 
ή με fax: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό 
ETE-voucher.

Ο όμιλος BFS που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης πελατών 
με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί να προ-
σλάβει άμεσα:

Στελέχη Call Center (CAG15) 
για 4ωρη-5ωρη-6ωρη-8ωρη πρωινή  

ή απογευματινή απασχόληση

•Με ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
 
Προσφέρει 
•Σταθερό μισθό  
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά bonus  
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@bankfs.gr, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης  
ή καλέστε στο 210 3619279.

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρε-
σιών contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον 
χώρο του direct marketing και telemarketing, αλλά  
και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, δια-
σφαλίζουν την  παροχή υψηλής  ποιότητας υπη-
ρεσιών εξυπηρέτησης και προώθησης στο κατα-
ναλωτικό κοινό.   Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε 
νέες τεχνολογίες, και σε επιλεγμένο προσωπικό, 
ώστε να πετυχαίνει τον απώτερο της σκοπό, που 
δεν είναι  άλλος από το να καλύπτει κάθε ανάγκη 
της διαρκώς μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς. 
Η Aerotel επιλέγει και  εντάσσει στην ομάδα των 
δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της, νέους ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας οι οποίοι 
έχουν τα ακόλουθα προσόντα:  

Θέση – αντικείμενο: Εξυπηρέτηση και ανάπτυξη 
υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και θεάμα-
τος Nova με στόχο τη διατηρησιμότητα του πελα-
τολογίου, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
brand name της εταιρείας, την επαυξημένη απο-
δοχή, χρήση της υπηρεσίας, και τελική ικανοποίη-
ση του καταναλωτή (customer satisfaction).  

& ETL solutions, developing SQL stored proce-
dures, providing SQL tuning and optimization, 
testing, etc.

Responsibilities and duties of ETL consul-
tant: 
•Performing data warehouse ETL development 
tasks for large projects (ETL development, 
stored procedures development, SQL optimiza-
tion); 
•Support and monitor ETL jobs; 
•Deliver business and application specific con-
sulting services included in the integrated Tera-
data solutions; 
•Supporting the pre-sale process as well as cli-
ent communication; 
•Building data warehouse (DWH) competency; 
 
Necessarry Requirements: 
•Minimal 2 years of experience in DWH projects; 
•Good understanding of ETL concepts and DWH 
architecture; 
•SQL knowledge; 
•Development experience with datastage or in-
formatica ETL tools; 
•Experience with database systems such as 
Teradata, Oracle or MSSQL in similar position 
(ETL development, stored procedures develop-
ment, DDL scripts, DML scripts); 
•Willingness to relocate to Prague (Czech Rep.) 
and travel abroad; 
•Advanced English; 
•EU Citizenship; 
 
Advantages: 
•Proven record of participation on large DWH 
projects; 
•Experience with teradata tools and utilities 
(FastLoad, MultiLoad, BTEQ, FastExport); 
•Proficient in UNIX, shell or linux; 
•Knowledge of any other European language 
(eg. German, Italian, French etc.); 
 
Skills & attritubes: 
•Excellent oral and written communication skills; 
•Self-directed and keen on learning; 
•Experienced in customer interaction; 
•Strong problem solving skills and optimization 
technique; 
•Interested in DWH field; 
•Team Player;

To apply directly go to [http://teradatacareers.
com/emea/cz], Teradata reserves the right to 
contact only candidates who match the selected 
criteria. 

About Teradata: Teradata offers powerful, ana-
lytical solutions that help businesses proactively 
manage their businesses and drive growth.  
Teradata™ solutions include the Teradata data 
warehouse and database, analytical applications, 
and services. With 10.000+ associates deliver-
ing innovative solutions to over 1,000 Business 
customers around the globe, Teradata is a true 
leader in creating enterprise agility through data-
base software, enterprise data warehousing, data 
warehousing and analytics. Built on a proven, 
world-class methodology, Teradata data ware-
house services support data warehouse strategy 
development, planning, design, implementation, 
support and enhancement. Over 2,000 consul-
tants, with an average of 15+ years of experi-
ence, deliver Teradata solutions in 130 countries. 
Not satisfied with yesterday’s successes, we’re 
relentless in our search for more powerful and 
efficient solutions. In the 21st century, enterprise 
intelligence is the basis for competitive advan-
tage. And the companies who can differentiate 
themselves through precision decision making 
will win. Teradata helps companies make faster, 
better decisions to drive profitable growth. With 
Teradata’s enterprise data warehousing and 
analytical solutions, you can harness the power 
of your enterprise intelligence to create a single 
view of your business, reduce costs and enhance 
relationships. Only Teradata gives you the abil-
ity to integrate detailed historical information with 
near real-time data, so you gain the deeper in-
sight needed to take more effective actions.

Businesses worldwide choose Teradata for its 
proven expertise and market leader in data ware-
housing, commitment to excellence and innova-
tion, and best-in-class technology. To learn more, 
go to http://www.teradata.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Εκδοτική εταιρία ζητεί: 

Εικονογράφο - Σκιτσογράφο 

microsoft Server 
•Γνώση – πιστοποίηση σε microsoft Lync  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109762747,  
e-mail: info@ien.gr

SharePoint Senior Analyst (Agile, .Net, C#, 
SQL server)  

(ref: SSA/10/13), Luxembourg 

With experience in requirements’ analysis of 
SharePoint based applications using Agile. 

European Dynamics, www.eurodyn.com is a 
leading European Software, Information and 
Communication Technologies company, operat-
ing internationally (Athens, Brussels, Luxem-
bourg, Copenhagen, Berlin, Alicante, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The com-
pany employs over 500 engineers and IT experts. 
We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value ex-
ceeding 250 million EURO. European Dynamics 
is a renowned supplier of IT services to European 
Union Institutions, international organizations, 
European Agencies and national government Ad-
ministrations all over Europe. We currently have a 
vacancy for a sharepoint senior Architect fluent in 
English, to offer his/her services as an expert who 
will be based in Luxembourg. The Work will be 
carried out either in the company’s premises or 
on site at the customer premises. In the context of 
the first assignment, the successful candidate will 
be integrated in the Analysis team of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT 
team on site.

Tasks description: 
•Analysis of business requirements’, develop-
ment of use cases and appropriate artefacts; 
•Design, configure, develop and perform testing 
in SharePoint; 
•Analyse the integration of different Information 
Systems and follow up data analysis and model-
ling; 
•Update the software repositories and produce 
the necessary technical documentation; 
•Assist with the deployment and provide level 3 
maintenance support; 
•Train the administrators and end users. 
 
Your skills: 
•University degree with minimum 6 years experi-
ence in IT, or non university degree with mini-
mum 10 years experience in IT; 
•Minimum 4 years of experience in Microsoft 
sharepoint 2010 and 2007 and very good knowl-
edge of .Net, C# and SQL server; 
•Experience in implementing workflows, re-
source management (availability management, 
time reporting), Business •Intelligence, linking to 
external data sources (oracle databases); 
•Knowledge of agile & scrum; 
•Fluency in both oral and writen english, includ-
ing reports writing; knowledge of french will be 
considered an asset.
Our offer:  If you are seeking a career in an excit-
ing and dynamic company, where you will offer 
your services as part of a team of a major Eu-
ropean Institution, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where 
you can expect real chances to make a differ-
ence, please send us your detailed cv in english, 
quoting reference: (SSA/10/13), to the following 
e-mail address: careers@eurodyn.com. We offer 
a competitive remuneration (either on contract 
basis or remuneration with full benefits package), 
based on qualifications and experience. All appli-
cations will be treated as confidential. You may 
also consider all our other open vacancies by 
visiting the career section of our web site (www.
eurodyn.com).

 

GCC ETL Consultant @ Teradata Corporation 
(Prague/Czech Republic)

Position description:  Teradata is a global 
leader in data warehouse field.  The Global Con-
sulting Centre (GCC) in Prague is providing its 
consultants to the largest and most sophisticated 
data warehouse (DWH) projects across EMEA 
region as for example in Austria, Italy, Sweden, 
Russia, UK, France, Czech Rep, etc. As a GCC 
Consultant you will be required to attend long-
term projects either abroad or in Czech Republic.

We are looking for ETL consultants performing 
various tasks like implementing database design 

Ο / η  ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα προσόντα:   
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση,  
διάθεση για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομά-
δα 
•Απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
(πτυχία αναγνωρίζονται άμεσα σαν προσόν  
για την προοπτική εξέλιξης) 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.    
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω:    
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κά-
λυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα. 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στό-
χων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρο-
νη και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπει-
ρα και ικανά στελέχη   
 
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό του μετρό.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.gr

EMΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Εταιρία ορθοπεδικών ειδών εισαγωγής - εμπορί-
ας & κατασκευής ορθοπεδικών και προθετικών 
ειδών, ζητά να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεων, με:

Πωλητή Καταστήματος (άνδρας) 
κωδικός θέσης: ΠΩΚ 10 / 13

Υπευθυνότητες: 
•Πωλήσεις 
•Έκδοση παραστατικών 
•Τήρηση ταμείου 
•Φροντίδα καταστήματος 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Η θέση είναι απαραιτήτως για άνδρες 
•Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις τουλάχι-
στον 5 ετών 
•Ηλικία από 28-40 ετών 
•Ωράριο καταστημάτων 
•Επιθυμητή η επιπλέον επιμόρφωση στον ευρύ-
τερο κλάδο των ιατρικών 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία στο χώρο θα εκτιμηθεί 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Ευχάριστο κλίμα 
•Δυνατότητες ανάπτυξης 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
christopher@kifidis-orthopedics.gr

 
Η Sarah Lawrence, δυναμική εταιρεία στον κλάδο 
της γυναικείας ένδυσης, αναζητά για τα καταστή-
ματά της στην Αθήνα:

Πωλήτρια λιανικής  
Part-time - Χαλάνδρι  

Κωδικός θέσης: REP 03

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η / Υ και αγγλικών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: Συνεχή εκπαίδευση σε 
ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργα-
σίας

Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο  
κωδικό στο fax: 2310 950 806 ή στο e-mail:  
hr@sarahlawrence.com. Όλες οι αιτήσεις  
θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η εταιρία Market IN είναι σήμερα μία από τις 
μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα 
με περισσότερα από 120 καταστήματα και 
αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης εργασίας.

Στέλεχος Πωλήσεων 
Κωδικός Θέσης SS 9/13

Ανώνυμη παραγωγική και εμπορική επιχείρηση ενδιαφέρεται για:

Χημικό παραγωγής καλλυντικών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο παραπάνω αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών (εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hrpolaco@gmail.com

Ανώνυμη παραγωγική και εμπορική επιχείρηση

We are looking for young, enthusiastic,  
self-motivated, customer-orientated graduates 
in Hotel Management or similar academic  
background with previous work experience  
in similar positions, of at least 5 years.  
 
Perfect Knowledge of English is essential  
and knowledge of German or Russian will be  
considered as an advantage. 

The successful candidates should be able  
to work in a challenging and demanding  
environment within a team. 
 
An attractive package of benefits is offered  
according to qualifications.
Please forward all cv’s to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All cv’s will  
be treated in strict confidence.

Βιομηχανική και εξαγωγική εταιρία, στον Γέρακα Αττικής, ζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων
•Mε πτυχίο ανωτάτης σχολής, (εφαρμογών στο Βιομηχανικό χώρο) για δυναμική καριέρα με πλήρη 
απασχόληση, κατά ¾ των εργασίμων του μήνα στην αλλοδαπή. 
•Ηλικία : από 30 έως 42 ετών. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία: από 5 έως 10 έτη πωλήσεων βιομηχανικών ειδών σ επίπεδο Α΄ ύλης. 
•Ξένες γλώσσες: άπταιστα Αγγλικά, κάτοχος proficiency, αυστηρά αποδεδειγμένη γνώση με χρήση, 
και άλλες γλώσσες.

Προσόντα - χαρακτηριστικά: 
•Επικοινωνιακός 
•Δεινός διαπραγματευτής 
•Επιμελής 

•Οργανωτικός 
•Με όρεξη για δουλειά και διάκριση 
 
Αποστολή cv: ian@zafranas.com

Η εταιρία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παι-
δικών ειδών ένδυσης στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημιουργικού τμήματος επιθυμεί να καλύψει την 
θέση του γραφίστα. Ειδικότερα, η θέση αφορά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία προϊόντικών συλλο-
γών, εμπορικών καταλόγων, σχεδιασμό μακέτας, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία διαφημιστικών 
καταλόγων και προωθητικού υλικού.

Ο / η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα/ ικανότητες 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού (Corel Draw X5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, 
Indesign CS5) 
•Δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης της στρατηγικής marketing 
•Σχεδιασμό έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ενεργειών  προβολής (mail campaigns 
κλπ) 
•Σχεδιασμό newsletters σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων 
•Συμμετοχή στη δημιουργία εμπορικών καταλόγων 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε ανάλογη θέση στο δημιουργικό τμήμα – προϋπηρεσία στον κλάδο της 
ένδυσης επιθυμητή 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό εμπορικών καταλόγων 
•Δημιουργική σκέψη 
•Άριστη γνώση  αγγλικών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για τις οργανωτικές του δυνατότητες, τη δημι-
ουργική του σκέψη, τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα και τη δέσμευσή του στο αποτέλεσμα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gepaworld.com

AEBE με αξεσουάρ μόδας ζητά:

Πωλητή
Πτυχιούχο ΑΕΙ με άπταιστη γνώση ισπανικών και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
 
Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com ή fax: 210 3233544.

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

Σύμβουλο Πωλήσεων 
Καταστήματος Πληροφορικής 

 Κωδικός θέσης: ΠΚΠ 0913
Ρόλος/ αρμοδιότητες: Ο/ η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
εργάζεται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο Χαλάνδρι (Λεωφόρος Κηφισίας 298) 
και έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών. 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση εταιρικού πελατολογίου με στόχο την ανάπτυξη των συνεργασιών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ων ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε κατάστημα λιανικής πώλησης 
ειδών πληροφορικής. 
•Επικαιροποιημένες γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής, με έμφαση στο Hardware. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα. 
•Ευχέρεια στη χρήση H/Y, ιδανικά με γνώση χρήσης ERP. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

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

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέ-
σης εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.grΟ κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 

μεταξύ των άλλων για τις παρακάτω αρμοδιό-
τητες: 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων 
•Διοίκηση και πραγματοποίηση στόχων πωλήσεων 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς 
•Παρακολούθηση ποιοτικών στόχων 
•Κατάθεση προτάσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η / Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηγετικό προφίλ 
•Οργανωτική ικανότητα / αντίληψη 
•Ικανότητα συνεργασίας 

•Προϋπηρεσία 5 ετών στην συγκεκριμένη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός  
& bonus) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
στο e-mail: hr@automarin.gr.  
Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E  
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 
www.automarin.gr

Auto Marin A.E. αναζητά: 

Διευθυντή - Επιθεωρητή πωλήσεων

H Brunchy, το νέο concept All Day ιταλικής γρήγορης εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο 
κατάστημα της στην πλατεία Αγίας  Παρασκευής: Άτομα για προετοιμασία και service Ιταλικών 
προϊόντων (καφέ, σάντουιτς, πίτσα, ζυμαρικά) σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας

Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία.  
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα.  
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο sstavrakakis@xenodoxos.com,  
website: www.brunchy.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών επιστημών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και 
διαχείριση προτάσεων αναπτυξιακού νόμου και 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία στο χώρο 

•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι  
πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης  
για τον σχεδιασμό ή/και την διοίκηση έργου.  
Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@epsilondev.gr

Η εταιρεία Epsilon – Σύμβουλοι ανάπτυξης δραστηριοποιείται στον κλάδο των «Συμβούλων 
Επιχειρήσεων» παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής στάθμης, για την ανάπτυξη και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού, του Δημόσιου 
και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Αποτελεί μία νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία και 
αναζητά υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση:

Σύμβουλος επενδυτικών προγραμμάτων

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel companies in Cyprus and Greece, is expand-
ing its operations. We are seeking to employ the following Management positions to join our already 
highly successful Management Team:

Hotel managers

συνέχεια στη σελ. 10
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Company profile: Uni Systems S.A. is the largest 
Greek Information Services company, which 
engineers software products and undertakes large-
scale complex technology projects, providing end-
to-end professional services for Banking & Finance, 
Telecommunications and Government business 
sectors. Uni Systems is considered among the top 
5 ICT solutions providers in the region of South-
Eastern Europe having established subsidiaries in 
Belgium, Romania, Bulgaria and Cyprus. Due to our 
current expansion course, we are seeking a:

HCM Business Consultant
Position requirements: 
The ideal candidate will be part of  a technical 
team (HCM) and his responsibilities include but 
are not limited to the following activities: 
•Elicit requirements using interviews, document 
analysis, requirements workshops, business 
process descriptions, use cases, scenarios, 
business analysis, task and workflow analysis; 
•Provide continuous customer support related to 
the proper usage of HCM/HRMS (Peoplesoft); 
•Serve as the conduit between the customer and 
the software development team through which 
requirements flow; 
•Providing training to end users; 
•Designing, testing, installing and monitoring new 
modules; 
•Production of technical documentation; 
•Participation in HR related presales activities;  
•Participation in business/ technical meetings 
 
Candidate profile: 
•University degree in computer science, information 
technology, HR or finance from a Greek or foreign 
institute. 
•At least two years previous professional 
experience in customer support for SW solution, 
HRIS preferably; 
•Good Knowledge of Oracle, SQL Server ((PL/SQL, 
ANSI SQL) 
•Knowledge of Oracle / Peoplesoft HR, HRIS will 
be a plus; 
•Excellent language skills in english; 
•Very good knowledge of MS-office applications; 
•Outstanding communications skills, with strong 
customer service orientation;  
•Career motivation and a willingness to continue to 
further knowledge and skills; 
•Fulfilled military obligations (for male candidates); 
•Available to travel abroad 
 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and experience.
Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of 
their CV quoting the reference code HBC /2013-8 
at: careers@unisystems.gr. All applications will be 
treated in the strictest confidentiality

 
H B-logica αναζητεί java developer:

Java Developer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Java Servlet API 2.5 ή νεότερο  
•Java Web Services με JAX-WS (contract-first) 
•JDBC 
•Εξοικείωση με Tomcat 6 ή νεότερο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες 
υποψήφιοι) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα: 
•Java Script. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώση της βι-
βλιοθήκης ExtJs 
•Καλή γνώση  XML, CSS, HTML 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προ-
σόντων, 
•Δυνατότητες εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@blogica.gr, 
με fax στον αριθμό: 210-34.22.444 ταχυδρομικά στην 
διεύθυνση: Πλαταιών 4, 10435 Αθήνα. Για οποιαδήπο-
τε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επί-
σης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-34.22.290.

 
Company info: Dynacom Tankers Management Ltd. 
(DTM) was founded in 1991 to manage oil tankers. 
Since then, the fleet has been significantly expanded 
and modernized, and the company has developed 
a strong network of customer relationships and 
a reputation for transportation excellence among 
quality-sensitive customers. Dynacom Tankers Mgmt 
is a leading Crude Oil Tanker Vessel management 
company (no 3 in Greece, in top 10 worldwide).

Software Engineer

This is a position within Dynacom Tankers Mgmt 
IT Dept. Our team consists of experienced 
administrators and engineers who constantly 

deliver state of the art products and services to the 
company’s departments, subsidiaries and vessels. 
The candidate will be responsible for the design, 
testing, implementation, integration and maintenance 
of the company’s software.

The candidate will: 
•Maintain the already existing code base 
•Analyze requirements and functional specs 
•Design/implement/test/integrate new applications 
•Maintain the company’s database 
•Perform junior DBA assignments 
•Perform routine tasks related to the operation of 
the system 
 
Requirements: 
•Bachelor or Master’s degree in Computer Science, 
Comp/Elec Engineer or equivalent 
•At least 3 years of professional experience 
•Serious experience with Linux/Unix systems 
•Acquainted with open source tools and open 
source philosophy 
•Proven knowledge and experience with large 
ORDBMS installations 
•Languages : Java, SQL, plpgsql , perl, C 
•Front end technologies : Javascript, HTML5, CSS 
•Frameworks : J2EE, JSP, Servlet, JavaMail, XML, 
JSON, Ajax, EJBs 2.x, JAAS 
•App servers : Jboss 3.0.3->Jboss 6.0.0+, tomcat 
•Database servers : PostgreSQL 
•Development tools : Eclipse, svn, ant 
•OS : Unix/Linux (Suse, Debian, Ubuntu, FreeBSD) 
•System tools: sh, awk, sed 
•Deep knowledge of computer networking, TCP/IP 
 
Nice to have: 
•Java 7 and latest developments 
•Experience with bug tracking management 
software 
•Experience with unit/integration/system testing 
•Maven 
•Scala, other functional programming paradigms 
•EJBs 3.x 
•Spring 
•Hibernate 
•JSF 
•Legacy networking technologies: minicom, UUCP, 
Satellite comms
Contact info: Please send us your detailed  
cv in English, REF:”Software Engineer” to:  
cvs.jobs@cloud.gatewaynet.com

 
Our Cilent, a start-up web-accounting-and-tax-
reporting firm is seeking for a: 

PHP developer
The ideal incumbent shall have: 
Essential Skills/Experience: 
•At least 3 year experience programming PHP5 
(object-oriented) in a professional environment 
•Background in object-oriented programming 
•Solid leadership, communication, and teamwork 
skills 
•Deep familiarity and understanding with Linux/Unix 
environments 
Desirable Skills/Experience: 
•Excellent knowledge of HTML/CSS; HTML5 
and CSS 3 preferred 
•Experience with PHP frameworks 
and MVC architecture 
•Relational database design experience, including 
knowledge of MySQL 5 
•Excellent knowledge of Javascript, especially 
jQuery framework 
•Knowledge of version control systems, especially 
Git 
•Positive, can do attitude 
•University level Degree 
 
Send your cv on this e-mail: ps@amrop.gr

 
Technical Procurement Specialist 

Kωδικός: SC002 
Τοποθεσία: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται τη λειτουργία ανάπτυξης των προ-
μηθειών που αφορούν σε επενδύσεις σε Telecom 
Network Systems και ΙΤ , σύμφωνα με τις διαδικα-
σίες και πολιτικές. 
•Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προσφορές, ώστε 
να εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων 
της εταιρείας, την απρόσκοπτη έκδοση των RFP’s, 
την ακρίβεια στη διαδικασία και στις χρονικές 
προθεσμίες των προμηθευτών, τη διαφάνεια στα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων και τον εντοπισμό 
κρυφών δαπανών. 
•Διαχειρίζεται την προετοιμασία των συμβολαίων 
σε συνεργασία με δικηγόρους, προμηθευτές και 
εσωτερικούς πελάτες και επιβλέπει τα συμβόλαια 
για να διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι και οι συνθήκες 
ακολουθούνται.   
•Διαχειρίζεται τη διαδικασία παραγγελιών, χρησιμο-
ποιώντας αποτελεσματικά το SAP. 
•Διαχειρίζεται τους προμηθευτές και τους αξιολογεί 
σε σχέση με την απόδοση τους 
•Αναλύει τον προϋπολογισμό και ετοιμάζει τα ετήσια 
πλάνα αγορών. 
 
Βασικά Προσόντα: 
•Πτυχίο AEI / TEI σε engineering, Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων ή Οικονομικά. 

•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις 
προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού ή αντίστοιχο 
χώρο. 
•Γνώση του SAP / ERP 
•Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ. 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, δέσμευση στο απο-
τέλεσμα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιο-
γραφικά τους μέχρι τις 7/10/2013, δηλώνοντας τον 
κωδικό θέσης εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Wind Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μα-
ρούσι, Αθήνα e-mail: jo@wind.gr, fax: 210 6106504. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο 
οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης.

Μηχανικοί Λογισμικού

Η εταιρία Νικι Μεπε, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγι-
κούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία και αεροδιαστημική. Η Νικι διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μη-
χανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηρι-
ότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε 
συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. 
Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 
Η Νικι ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμικού, 
κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 
στις φυσικές επιστήμες ή την Πληροφορική. Οι δια-
θέσιμες θέσεις εργασίας είναι στη Γερμανία.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων σε 
Java, C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή 
γνώση γερμανικών 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά  
στη διεύθυνση career@nikitec.gr

 
Software Competitiveness International (softcom 
international), is a rapidly growing company, 
specializing in software research & development 
and information & communications technologies 
services, located in Athens, and headquartered 
in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies  of the company and its experts, 
most of them with a long presence and a high 
recognition internationally, provide to its clients, 
both locally and internationally,  technical 
excellence and valuable services, and to its 
employees the working conditions to further 
develop their technological expertise within a multi-
national environment. Currently we are looking for 
an: 

Experienced Software Engineer C/C++/ C#

To offer his / her services for one of our 
international projects, at the customer’s premises 
in Germany.

Responsibilities: 
Customization and functionality’s enhancement 
of Standard-Products: 
•Concept definition, in cooperation with the System-
Engineering and the Product-Management 
•Software Implementation, Code oriented testing, 
Integration testing 
•Contribution to the 3rd level support  for existing 
and new code 
•Customer’s and technical documentation 
 
Skills and experiences required: 
•Passion to take on new challenges and to be part 
of a dynamically working company 
•Ability to produce and discuss good, creative ideas 
for implementation concepts,  
•Ability and experience to cooperate with others 
within a multi-national team,  
•Flexibility to work in a fast paced environment, 
according to the customer’s methodology and 
mentality, 
•Self-driven team player, flexible, open minded, 
confident 
•Down-to-earth, hands-on-approach 
•Good communicator, with good presentation skills  
•Well-structured working style and transparent, well 
documented, on-time delivery track record 
•University Degree in Electronic Engineering, 
Computer Science or relevant discipline. 
•4 - 6 years’ experience in 
•C, C++, C# 
•Qt, .NET, MFC 
•Experience in Windows applications development 
•Experience in distributed systems  
•Familiar with CASE tools (Visual Studio, 
ClearCase, Doors) 
•Fluency in English (spoken, written)
Duration of assignment: long term, Athens / initial 
period: Germany Estimated initial period: 12 months, 

option for extension, availability at client’s premises: 
100% during the initial period, start date: asap 
please, apply for an interview, sending your detailed 
cv in English, quoting reference ref: GP_C#/08-1/13, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 30.10.2013. 
We offer a competitive remuneration package and 
bonus, based on qualification and experience, and 
work in a challenging multinational environment.
All applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com

 
Net Software Engineer 

(Ref:.NP/09/13)
Our client, Supervisor is a well-established Greek 
solution provider, operating since 1987 in the 
sector of information technology, founded in 1988, 
aiming to offer accurate, high quality IT services 
to our customers. Supervisor is the largest partner 
of SingularLogic and develops high quality 
applications addressed to vertical markets. We are 
hiring a  .NET  Software Engineer in our Athens 
office to join our development team. The incumbent 
will join R&D team and will to develop business 
solutions addressed to specific markets.
Skills & responsibilities: Candidates must 
have demonstrated experience with the latest 
technologies. At minimum they must have the 
following qualifications:
Required skills: 
•Strong programming skills in Object-Oriented 
programming and development principle within the 
.NET framework using C#/VB.Net 
•Knowledge of MS SQL Server 2008 
•Experience developing web services and 
components using WCF/ASP.NET Web Services, 
HTML 5, Javascript, •CSS3, PHP, jQuery 
 
Desired skills: 
•Experience using MVVM pattern and WPF 
technology 
•Knowledge of BackboneJS, MarionetteJS 
•Knowledge of reporting  tools (Crystal Tools or 
Sharp Shooter) 
•Development of Phonegap Apps 
•Microsoft or Oracle certifications
Candidates should hold a relevant higher education 
degree (Software Engineering or Computer Science 
is preferred), be fluency in English (written and 
oral). Prior experience 2-3 in a similar position will 
be considered as a plus. Additionally, candidates 
should have very good analytical thinking and 
project management skills, be team players, have 
communication skills and excellent interpersonal 
relations. They should be very organized, able to 
set priorities support heavy loads of stress, and time 
pressure.
The company offers an attractive salary and other 
benefits, an excellent working environment with 
substantial training, career prospects advancement 
opportunities.
All applicants are requested to send their cv at 
e-mail: cv@futuretrend.gr, stating the position Ref: 
NP/09/13.

Technical Software Support
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι μετά από εκπαίδευση θα 
ενταχθούν στην τεχνική υποστήριξη της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:   
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ πληροφορικής ή θετικών επιστη-
μών 
•Γνώσεις σε RDBMS SQL Server 2000-2012 
•Γνώσεις δικτύων 
•Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση λύσεων με 
προϊόντα Microsoft  
•Υλοποίηση και συντήρηση υποδομών βασισμένων 
σε τεχνολογίες Microsoft  
•Γνώση των διαδικασιών και προϊόντων της 
Microsoft  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Επιθυμητά προσόντα:   
•Εμπειρία σε λύσεις ERP – CRM της microsoft 
•Kατοχή microsoft certifications 
•Κατοχή διπλώματος δικύκλου

Η εταιρία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με πολύ κα-
λές ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης 
με απολαβές ανάλογες της απόδοσης. Προσφέρει 
ασφάλιση, σύγχρονο περιβάλλον και συνεχή εκπαί-
δευση. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  
hr@effect.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

 
Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αναζητά Junior 
προγραμματιστή / τρια Java για την ανάπτυξη 
web services. 
 
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε ζητήματα HTML 
και JavaScript Programming καθώς και Database 
Design. 

Παρακαλούμε, να σταλεί βιογραφικό  
στο e-mail: open2013@protocol.gr

 

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας  
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά για πλήρη 
απασχόληση:

CRM / ERP Application Engineer 
Κωδικός Θέσης: K.Θ. 14

Αρμοδιότητες: Ο / η κάτοχος της θέσης αναφέρε-
ται στον Διευθυντή του ΙΤ. Είναι υπεύθυνος/η για την 
εγκατάσταση και την ομαλή λειτουργία των εφαρμο-
γών CRM και ERP, τη διασφάλιση της υψηλής δια-
θεσιμότητάς τους και την παροχή υποστήριξης και 
εκπαίδευσης προς τους χρήστες του. Θα ασχοληθεί 
επίσης με έργα παραμετροποίησης, υλοποίησης 
αναφορών, επέκτασης λειτουργικότητας και ενοποί-
ησης/διασύνδεσης των συστημάτων με την υπόλοι-
πη ΙT υποδομή.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών σε αντί-
στοιχη θέση)  
•Εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο και  
υποστήριξη λογισμικών CRM/ERP  
•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: 
•Εμπειρία παραμετροποίησης/ανάπτυξης στις 
πλατφόρμες Microsoft dynamics CRM ή / και 
SoftOne ERP. 
•Άριστη γνώση SQL 
•Καλή γνώση DB Administration 
•Λειτουργικά Συστήματα: windows XP/ vista/7,  
windows server 2003/2008/2012 
 
Επιθυμητά: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα  
των πληροφορικής 
•Εμπειρία σε SQL server integration / Aaalysis / 
reporting services 
•Εμπειρία σε Microsoft sharePoint development 
 
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προ-
οπτική μόνιμης συνεργασίας. Συστατικές επιστολές 
θα εκτιμηθούν.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως μας αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση cv@aepi.gr, αναγράφοντας απαραι-
τήτως τον κωδικό θέσης. Δε θα ληφθούν υπόψη τα 
Βιογραφικά Σημειώματα που δεν πληρούν τα απαι-
τούμενα κριτήρια.

 

Upcom is looking for a Java Developer 
(UPC131001) to join its development team. The core 
activity is to support medium and large european 
projects.

The successful candidates will have strong JSF 
and JPA skills and will be passionate about their 
field.   
 
Education: Degree from university or technical 
education (AEI or TEI) in Information technology. 
 
Skills: 
•At least 3 years experience as a java developer 
•J2EE 
•JSF 2.1 
•JPA 2 
•JBOSS 
•Hibernate 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Team work 
 
The company offers 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression 
•Opportunity to work with cutting edge 
technologies/products
To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to cv@upcom.eu, clearly mentioning the 
reference number for the position (UPC131001).

Ζητείται Προγραμματιστής
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις joomla με γνώσεις Κ2 &  
virtuemart 
•Καλή γνώση wordpress με γνώσεις  
woocommerce 
•Καλή γνώση magento 
•Γλώσσες προγραμματισμού php, html και css 
•Γνώσεις photoShop ή gimp 
•Γνώση αγγλικών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
schatziioannidis@skywalker.gr

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) is a 
global information and measurement company 

with leading market positions in marketing and 
consumer information, television and other 
media measurement, online intelligence, mobile 
measurement, trade shows, and related properties. 
Nielsen has a presence in approximately 100 
countries, with headquarters in New York, USA, and 
Diemen, the Netherlands. For more information, 
visit www.nielsen.com. Nielsen is now seeking 
a dynamic, career oriented and self-motivated 
individual for the position of:

Database Software Developer 
Eight months’ time assignment

Role: As a database software developer, you 
will work in Athens as a member of an exciting 
multicultural team with Nielsen teams from UK, 
Germany, France, Spain, Italy and Greece in order to 
create and develop end- users’ standard templates 
according to client reporting requirements and 
specifications for the customization of the Nielsen 
proprietary database reporting software.

Profile: Information technology or marketing 
bachelor’s degree (from a technical or higher 
education  university) required

Key Skills / competencies: 
•Strong communications skills  
•Strong analytic and problem-solving skills 
•Ability to think and apply knowledge creatively 
 
Job requirements 
•Up to 2 years of experience in an Information 
Technology or Marketing role 
•Work experience in Database software 
management will be considered an asset 
•Advanced technical proficiencies in Microsoft 
Office software (particularly Excel) 
•Fluent in oral and written English communication 
 
We welcome your cv and motivation letter  
at hr.greece@nielsen.com, coded DSD.

H εταιρία Κέστρελ πληροφοριακά συστήματα 
Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανικού 
Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 
και Ασφάλειας” – Telecom and security engineer. Ο 
μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά 
και έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξο-
πλισμό των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. 
Ο μηχανικός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μη-
χανικών που συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων 
και υποδομών αλλά και στη δοκιμή και την δημιουρ-
γία νέων δικτυακών προϊόντων αλλά και προϊόντων 
ασφαλείας που αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλι-
κού και λογισμικού. Θα πρέπει να έχει λεπτομερή 
κατανόηση και εμπειρία στο πλήθος των τηλεπικοι-
νωνιακών πρωτοκόλλων αλλά και των γενικότερων 
τεχνολογιών διαχείρισης και ασφάλειας όπως και 
στην διεξαγωγή λεπτομερών τεστ στην αναπαρα-
γωγή προβλημάτων στα δίκτυα των πελατών στο 
εργαστήριο. Θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών, και 
τις φάσεις εγκατάστασης και υλοποίησης του τηλε-
πικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός υλοποίησης θα 
είναι υπεύθυνος επίσης για την ανάπτυξη τεχνικών 
ειδικοτήτων όπως και της γνωσιακής διαχείρισης 
του χρόνου του και θα προετοιμάζει τα αντίστοιχα 
τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης του έργου (HLD/
LLD, RFPs/RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε Computer science / IT / μηχανικών  
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα  
τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια στον τομέα  
της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper  
(προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/ Perl/ 
scripting

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr. 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στέλλιου Κωνσταντίνα. Στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Broadcasting Center Europe: BCE (Broadcasting 
Center Europe) is an RTL Group subsidiary, 220 
people; 40 million € turn-over based in Luxemburg. 
Take part in the development of a major european 
integrator and service provider in the fields of 46 TV 
(M6, RTL-TVI, RTL 9, …), 29 radio (RTL, Fun, …), 
production (FremantleMedia, Pop Idols, X-Factor, 
…), postproduction, telecommunications and IT. The 
System, Telecom & Network Services Department is 
a telecom and an Internet provider, hosting, network, 
VoIP and deep archiving services provider. The 
division is operating a worldwide telecom network 
with the biggest colocation center of Luxembourg.

Network and Telecommunications Engineer  
(3-5 Years experience)

Responsibilities / main duties: 
•Job location in Luxemburg 
•Lan/Wan administration of worldwide backbone 
(including switch, routers, firewall, VPN and phone 

systems), provision of new networks. 
•Provide technical and design services to internal 
and external clients 
•Produce the appropriate technical solution and 
documentation 
•Participate in the continued development of the 
department, ensuring that operational IT services 
remain in line with the needs of the business 
areas; recommend solutions that may be required 
to improve the efficiency and implement these 
solutions. 
•Be part on a regularly basis of duties (24 x 7) 
•Short mission abroad 
 
Skills, knowledge, experience: 
•Advanced university degree in computer science 
or engineering, or a proven ability to perform the 
tasks required by the position. 
•High skills in TCP / IP (Layer 2-4) 
•Knowledge in Cisco IOS 
•Working experience with Unix / linux in a business 
environment 
•A good knowledge of the main working language 
english is required. 
•Authorized to work in Luxembourg following 
european regulation. (no work permit requested).\ 
 
Personal characteristics, aptitudes: 
•Team player and capable of independent working 
•Enthusiastic and highly self motivate 
•Like to work in a multi-cultural environment 
•Willing to improve personal skills in new 
technologies
If you are interested in this position, please send 
your cv by post to Jean-Alain Jachiet 45, boulevard 
Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg –cv-gr@bce.lu

Ζητείται  
Προγραμματιστής  

ως εξωτερικός συνεργάτης.
Σύμβαση έργου:  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμι-
κού (Quiz, Παιχνίδια). 
 
Προσόντα: Άριστη γνώση Action Script 2, Flash 8  
και Αγγλικά επιπέδου Proficiency. 
 
Δεν απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr

  
Action Script Programmer

Requirements:  
•ΑΕΙ or TEI diploma in computer science or any 
respective field of science. 
•1 or 2 years of experience in object oriented pro-
gramming 
•Actions cript 2.0/3.0 programming. 
•Excellent knowledge of english. 
 
Considered as extra assets: 
•Masters in computer science or any respective 
field of science. 
•Experience in flash builder development and AIR 
sdk. 
 
Send your cv on this e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

 
Business Analyst 

Ref: BA/10/13, Stockholm, Sweden

With expertise in gathering business requirements 
in UML, CASE Tools and Agile.
European Dynamics is a leading European Software, 
information and communication technologies 
company, operating internationally (Athens, Brussels, 
Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company 
employs over 500 engineers and IT experts. We 
design and develop software applications using 
integrated, state-of-the-art technology. Our current 
IT and telecoms projects have a value exceeding 
250 million euro. European Dynamics is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
international organizations, European Agencies and 
national government Administrations all over Europe. 
We currently have a vacancy for a Business Analyst 
fluent in English, to offer his/her services as an expert 
who will be based in Stockholm. The work will be 
carried out either in the company’s premises or on 
site at the customer premises. In the context of the 
first assignment, the successful candidate will be 
integrated in the Development team of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT team 
on site.
Your tasks: 
•Gather document and prioritize the business 
requirements;  
•Maintain functional and non-functional 
documentation for the applications; 
•Model, analyse, and improve business processes; 
•Perform business data modelling and 
stakeholders’ analysis; 
•Develop use cases and assist in developing test 
cases; 
•Analyse information sharing and content process 
workflows; 
•User training and support the business owners 
to prepare the necessary training and training 
material; 
•Contribute and validate the functional testing and 

the design of new functionalities. 
 
Your skills: 
•University degree with minimum 4 years of 
experience in IT or non-University degree with 
minimum 6 years experience in IT; 
•Minimum 2 years experience in  gathering 
and analysing functional and non-functional 
requirements; 
•Extensive experience in process and business data 
modelling; 
•Extensive experience in writing technical and user 
documentation; 
•Experience with UML, Agile development 
processes and CASE tools (i.e Sparx Enterprise 
Architect); 
•Knowledge of MS SharePoint MOSS 2010 and MS 
Team Foundation Server (TFS) is an asset; 
•Excellent command of English, both written and 
oral.
Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team of a major European 
Institution, operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send 
us your detailed cv in English, quoting reference: 
(BA/10/13), to the following e-mail address: careers@
eurodyn.com. We offer a competitive remuneration 
(either on contract basis or remuneration with full 
benefits package), based on qualifications and 
experience.
All applications will be treated as confidential. You 
may also consider all our other open vacancies 
by visiting the career section of our web site www.
eurodyn.com

Περιγραφή: H εταιρία Xlcloset δραστηριοποιείται 
στο χώρο της μόδας, έχοντας φυσική παρουσία με 
τα καταστήματα λιανικής Vertice στην Αττική, αλλά 
και μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων με το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα xlcloset.gr. Έχοντας καταλάβει ένα 
σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά ανήκει στους 
πρωτοπόρους της γυναικείας ένδυσης αποκλειστικά 
για μεγάλα μεγέθη. Στα πλαίσια της ευρύτερης ανά-
πτυξης της εταιρίας επιθυμούμε να εντάξουμε στο 
δυναμικό μας:

ERP /CRM Application Engineer 
(Κωδικός Θέσης: ΙΤ)

Αρμοδιότητες:  Είναι υπεύθυνος/η για την εγκα-
τάσταση και την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών 
ERP και CRM, τη διασφάλιση της υψηλής διαθεσι-
μότητάς τους και την παροχή υποστήριξης και εκ-
παίδευσης προς τους χρήστες του. Θα ασχοληθεί 
επίσης με έργα παραμετροποίησης, υλοποίησης 
αναφορών, επέκτασης λειτουργικότητας και ενοποί-
ησης/διασύνδεσης των συστημάτων με την υπόλοι-
πη ΙT υποδομή.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
εως 35 ετών 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών σε αντί-
στοιχη θέση) 
•Εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο και υπο-
στήριξη λογισμικών ERP/CRM 
•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: 
•Εμπειρία παραμετροποίησης/ανάπτυξης στις 
πλατφόρμες ENTERSOFT ERP/CRM. 
•Άριστη γνώση SQL, .NET, CRYSTAL REPORTS 
•Καλή γνώση DB Administration 
•Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP/Vista/7, 
Windows Server 2003/2008/2012 
•Asterisk (PBX, IVR) 
•Άριστη γνώση MICROSOFT OFFICE 2007-2010 
•Γνώσεις δικτύων Η/Υ 
 
Επιθυμητά:  
•Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της πληρο-
φορικής 
•Εμπειρία σε SQL server integration/Analysis/Re-
porting Services 
•Εμπειρία σε web development (HTML, PHP, Java) 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών ecommerce 
b2c 
 
Γενικές Προϋποθέσεις: 
•Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα 
προσόντα και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση 
του βιογραφικού.

Η εταιρία προσφέρει: Σημαντικές ευκαιρίες εκπαί-
δευσης και επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια 
μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρίας με ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές 
ανάλογες της απόδοσης.
Αποστολή βιογραφικού μαζί με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: jobs@xlcloset.com
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συνέχεια στη σελ. 12

Προφίλ υποψηφίου 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των 
λιανικών πωλήσεων. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο των 
τροφίμων. 
•Άριστο επίπεδο αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου εξωτερικού 
διοικητικής κατεύθυνσης. 
 
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των 
καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας των 
πωλήσεων. 
•Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών – προσφορών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων

Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της 
εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα  
τον κωδικό της θέσης στο e-mail:  
d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 150 799.  
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν  
με απόλυτη εχεμύθεια.

Ζητούνται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα 
παιδικών ενδυμάτων «Orchesra”, για τα καταστή-
ματά της στον Βόλο: 

Υπεύθυνο / η καταστήματος – πωλήτριες  
για πλήρη απασχόληση

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλητές (SAL 1001) 

Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για εταιρείες (Β2Β) 
αναζητά εξωτερικούς πωλητές για την ανάπτυξη 
των πωλήσεων, που επικεντρώνεται σε δυνητικό 
πελατολόγιο στο κέντρο της Αθήνας.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνι-
ακών λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τη-
λεφωνία και internet, σε εταιρικούς πελάτες, που 
θα επιτύχουν μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση του 
κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών που χρησι-
μοποιούν μέχρι σήμερα.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών από τις πωλή-
σεις υπηρεσιών (κατά προτίμηση) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση 
πελατών, μέσω προσωπικών επισκέψεων και 
τηλεφωνικών κλήσεων 
•Εργασία με στοχοθέτηση, ποσοτική και ποιοτική 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

 
Από Βιομηχανία κατασκευής ειδών θέρμαν-
σης ζητούνται Πωλητές για όλη την Ελλάδα.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
σε είδη θέρμανσης 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη  
θέση σε δίκτυο χονδρικής. 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Φιλοδοξίες εξέλιξης 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πολύ καλή γνώση MS Office & εφαρμογών 
Internet.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές εργασίας  
για τους άνδρες υποψηφίους.  
•Συστάσεις  
 
Καθήκοντα Θέσης: 
•Οι επισκέψεις σε πελάτες. 
•Η δημιουργία, διαχείριση και διεύρυνση πε-
λατολο-γίου χονδρικής πώλησης σε Αθήνα και 
επαρχία  
•H επίτευξη των καθορισμένων στόχων πωλή-
σεων  
& η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών  
•Η προσήλωση στην επίτευξη στόχων  

•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. 
 
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Κινητό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@rama.gr

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ζητά:

Πωλητή Γραφικών Τεχνών  
(Client service sales)

Για την ανάπτυξη νέου δυναμικού portal σε όλη  
την Ελλάδα. Η  θέση αναφέρεται στον διευθυντή 
πωλήσεων.

Περιγραφή θέσης: Η θέση θα καλύψει την επέκτα-
ση της εταιρίας στον χώρο πώλησης διαφημιστικών  
υπηρεσιών, εκτός media.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλο σπουδών σε Marketing η Επικοινωνία 
•Γνώση αγγλικής τουλάχιστον, επιπέδου 
Proficiency 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε διαφημιστική εταιρία 
•Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες  
•Αν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής υπηρεσιών  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
 
Παροχές εταιρείας  
•Ανταγωνιστική πολιτική πωλήσεων 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Έξτρα πριμ απόδοσης 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
•Πελατολόγιο  
•Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου
Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνά-
πτεται πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιο-
γραφικών στο fax.: 210-3425967 ή στο  e-mail:  
hr@lyhnia.gr, πληροφορίες κος Βγόντζας Αθ., τη-
λέφωνο 210-3410436. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές.

 
Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Cen-
tre αναζητά:

Sales Executive 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής- ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Η / Υ 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 
ετών 
•Αυτοκίνητο απαραίτητο
Παρακαλώ όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας  
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
salesmanager@cpathens.com

 

SoftOne Technologies S.A., a technology leader 
in SMB business software, is seeking to employ 
a pre-sales consultant to support its business 
expansion abroad.

Pre-Sales Consultant 
Position Code: PSC 092013

Responsibilities include:  
•Support all sales and business development 
activities primarily abroad. 
•Present/demo SoftOne business applications to 
channel partners as well as to end-customers. 
•Analyze customer requirements. 
•Map customer/requirements/specifications onto 
the SoftOne product portfolio, define potential 
gaps and propose optimal solutions. 
•Prepare technical and financial proposals. 
 
The ideal candidate should have: 
•A University degree in engineering or a 
technology related field. 
•At least 3 years of prior experience as a 
business application consultant with major 
software vendors. 
•Solid understanding of business and accounting 
processes. 
•Good understanding of main operational areas 
(i.e. logistics, sales, purchasing, manufacturing, 
etc.). 
•Excellent presentation and communication skills 
in, both, english and greek 
•Sales orientation and passion to win new 
business. 
•An accountable and self-reliant personality.
Please send your cv at info@softone.gr or fax it 
at 210 948 4094, referring to the position code, 

preferably before 10/10/2013.
 

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης  Πελατών 
Κωδικός: CC003 

για μερική απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα

•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης  
του πελάτη και η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και  
προσαρμοστικό/ή σε ένα δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης  
πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y;  
 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα  
των πελατών μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή 
εναλλακτικών λύσεων.  
 
Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών  
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική εταιρεία 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βι-
ογραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης 
εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Wind Ελλάς 
Α.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, e-
mail: jo@wind.gr, Fax: 210 6106504. Όλες οι αι-
τήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 

Sales Consultants 
Ref number: SKY-ATH-13

Purple Travel UK, part of hays Travel UK, is an 
established Travel Agency within the UK travel 
industry, the company is looking to recruit for sales 
consultants to join our Call Centre in Athens. The 
position requires experienced sales agents who 
thrive working in a lively, deadline driven sales 
environment. This is a full time, all year round, 
position based in our call center in Agios Dimitrios.

Overview:  This is an english speaking role selling 
long and short haul holidays to a variety worldwide 
destinations to the British public over the phone. 
Working to weekly and monthly targets, using 
sales experience converting sales leads gained 
through our call centre. Professionalism in dealing 
with customers and having a genuine interest 
in developing a rapport with them is essential. 
This position is shift based, will include morning 
and evening shifts as well as weekend work, so 
therefore flexibility is important.
Role and responsibilities: 
•Working to regular targets and KPIs within a fast 
paced travel industry call centre 
•Resourcing many supplier systems 
simultaneously for availability and prices 
•Understanding the customer’s needs to provide 
advice and options that reflect their holiday 
requirements 
•Using sales skills to maximise the potential profit  
on each booking made 
•Developing and building relationships with 
customers for repeat business 
•Cross and switch selling when necessary 
•Excellent attention to detail 
 
Knowledge, skills and experience: 
•Fluent native english speaker 
•Excellent computer skills essential 
•Proven sales ability 
•Driven to succeed in a pressurised environment 
•Organisational and time management skills 
•Self-motivated 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Flexibility due to shift work 
•General geographical knowledge required 
•Experience working in the travel industry desired 
 
We offer: 
•Commission based salary with excellent earning 
potential 
•Induction, product and on-going sales training 
•Opportunity for progression 
•Full time, year round position 
•A fantastic working environment, within a 
successful team 
 
Please apply with your cv to jobs@purpletravel.
co.uk quoting the above reference number in the 
subject line.

 

Είμαστε: Αμερικάνικη Πολυεθνική εταιρεία καταξι-
ωμένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 25 χρό-

νια στην Ελληνική αγορά. Στο group μας ανήκουν 
εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, αναλώσιμα, 
προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, καθαρι-
σμού και παραγωγής όπως: χημικά, καθαριστικά, 
λιπαντικά, υλικά συντήρης, συστήματα βιολογικής 
επεξεργασίας, κλπ.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχανί-
ες, βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, δήμους, 
συνεργεία, λατομεία, μηχανουργεία, ξενοδοχεία, 
εργοστάσια, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, 
ελαιουργεία, κλπ.

Ζητούμε: Για την περιοχή της Αθήνας, νέους 23-
45 ετών, δραστήριους, κοινωνικούς, δυναμικούς, 
έντιμους, υποχρεωτικά κατόχους Ι.Χ. με ή χωρίς 
πείρα, που πιστεύουν στην προσωπική ανάδειξη 
και απεχθάνονται την στασιμότητα.

Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής υπηρε-
σιών μετά από 2 μήνες.

Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβο-
μένη στις πωλήσεις), bonus, ασφαλιστική κάλυψη, 
προοπτική καριέρας. Εγγυημένη αμοιβή το πρώτο 
τρίμηνο. 
Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 210-
2710100 -4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 8:00-
16:00 και στο κινητό: 6944-333269 ή αποστολή 
βιογραφικού σημειώματος στο φαξ: 210 2710105, 
e-mail: gvoulgar@nch.com  

 

Το pernakala.gr είναι ένα site που θα φέρει επα-
νάσταση στην Ελλάδα στον χώρο της ψυχαγωγί-
ας, της δημιουργικής απασχόλησης, των δραστη-
ριοτήτων για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
αλλά και κάθε είδους εκδηλώσεων.
Τι προσφέρουμε στους εταιρικούς μας πελά-
τες; 
•Brand awareness 
•Αύξηση πελατολογίου 
•Στοχευμένη διαφήμιση (πχ. Μέσω ραδιοφώνου  
με κριτήριο το είδος μουσικής του αντίστοιχου  
target group) 
 
Τι κερδίζει ο επισκέπτης του site; 
•Μοναδικές προσφορές 
•Τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό ψυχαγωγίας  
και μία τεράστια γκάμα προτάσεων  αξιοποίησης  
του ελεύθερου χρόνου(ταξίδια, αποδράσεις,  
δραστηριότητες κ.α.) 
•Εξατομικευμένες λύσεις για κάθε είδους εκδηλώ-
σεις όπως επαγγελματικές 
•Φανταστικούς διαγωνισμούς

Το perna-kala.gr αναζητά υποψηφίους  
με φιλοδοξίες για τη στελέχωση του  
τμήματος Business to Business Πωλήσεων  
οι οποίο θα ασχοληθούν με τα παρακάτω: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Προώθηση  νέων υπηρεσιών σε νέους  
και υφιστάμενους πελάτες 
•Συνεχής και καθημερινή προσπάθεια επίτευξης  
των ποσοτικών & ποιοτικών στόχων όπως αυτοί 
ανακοινώνονται. 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει: 
•Προϋπηρεσία σε Β2Β πωλήσεις (απαραίτητο  
όχι επιθυμητό) . 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ΙΕΚ επιθυμητό (διοίκηση  
επιχειρήσεων, marketing, κ.α) 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και συνείδηση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@perna-kala.gr

Ο όμιλος εταιριών της Prince Silvero που ασχο-
λείται με την παραγωγή και την εμπορία αργυρών 
αντικειμένων & κοσμημάτων ζητά πωλητή έως 30 
ετών.

Προσόντα:  
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
 
Προσφέρεται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων 
•Αυτοκίνητο εταιρείας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Για αποστολή βιογραφικών: e-mail:  
info@princesilvero.gr, fax: 210 5777861.

Πωλητής - Ex Van (SAL 0310) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία κατεψυγμένων 



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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τροφίμων, ζητά Πωλητή - Ex Van για τις ανάγκες 
πωλήσεων και παραδόσεων των προϊόντων της 
εταιρείας στους πελάτες της (καταστήματα).

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει τα καθήκοντα πωλήσεων, παραγγελιο-
ληψίας και ομαλού εφοδιασμού των καταστημά-
των με τα προϊόντα της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία από ex-van 
sales (τουλάχιστον τριετής) 
•Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης  
Γ κατηγορίας 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση του 
πελάτη και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων 
 Code: DOS

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη 
διοίκηση επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά ή ανώ-
τερης  
σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλ-
ματα 
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Η / Υ 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων.  
Γνώση του Sysco epitome system  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Γνώση internet sales 
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής  
σε εκθέσεις εξωτερικού 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπι-
κού στο fax 2109955586 ή με e-mail στο careers@
portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Η Auto Marin A.E αναζητά: 

Υπεύθυνο τμήματος ασφαλειών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
μεταξύ των άλλων για τις παρακάτω αρμοδι-
ότητες: 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων 
•Διοίκηση και πραγματοποίηση στόχων πωλή-
σεων 
•Παρακολούθηση ποιοτικών στόχων 
•Οργάνωση και επίβλεψη ομάδας ανθρώπων 
•Εκπαίδευση υφισταμένων 
•Κατάθεση προτάσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηγετικό προφίλ 
•Οργανωτική ικανότητα / αντίληψη 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία 5 ετών στην συγκεκριμένη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & 
bonus) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
automarin.gr. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto 
Marin A.E επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση www.automarin.gr

Εξωτερικοί Πωλητές (Αττική)  
SAL 105 

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για εταιρείες (Β2Β) 
αναζητά εξωτερικούς πωλητές για την ανάπτυξη 
των πωλήσεων, που επικεντρώνεται σε δυνητικό 
πελατολόγιο στο κέντρο της Αθήνας

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνι-
ακών λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τη-
λεφωνία και internet, σε εταιρικούς πελάτες, που 
θα επιτύχουν μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση του 
κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών που χρησι-
μοποιούν μέχρι σήμερα

Απαραίτητα προσόντα:  
•Επαγγελματική εμπειρία 2-5 ετών από τις εξωτε-
ρικές πωλήσεις (κατά προτίμηση στον τομέα των 
υπηρεσιών) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση 
πελατών, μέσω προσωπικών επισκέψεων και 
τηλεφωνικών επαφών 
•Προσφέρεται σταθερός μηνιαίος μισθός και 
bonus πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

Ανώνυμη παραγωγική και εμπορική επιχείρη-
ση ενδιαφέρεται για:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Πρώτων Υλών  
για τις βιομηχανίες απορρυπαντικών  

και καλλυντικών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση xχημικού ή 
xχημικού mηχανικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο 
παραπάνω αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών ( εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις για τους άνδρες) 
•Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοι-
νωνίας 
 
Προσφέρονται: 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση και αποδοχές ανάλο-
γων προσόντων 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hrpolaco@gmail.com

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρία φαρμακευτική ζητεί: 

Συνεργάτες για χώρους φαρμακείων 
στο νομό Αττικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση:  
Προϋπηρεσία στο χώρο των φαρμακείων. 
 
Δεν παρέχεται μισθός, μόνο ποσοστό  
επί των πωλήσεων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr  
ή στο fax: 210 6654554.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η μεταφραστική εταιρία Paspartu, με εξειδίκευση 
σε ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις, ενδια-
φέρεται να προσλάβει 2 άτομα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε θέση  
Ιατρικού επισκέπτη ή αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η / Υ και εφαρμογών  
διαδικτύου 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(δίπλωμα proficiency)

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση hr@paspartu.gr, με τον κωδικό PHARMA1 
στο θέμα του μηνύματός σας.

ΙΑΤΡΟΙ
Η Global Medirec έχει τέσσερις άμεσες θέσεις  
εργασίας για:

Ειδικό παθολόγο – consultant  
in internalacute medicine 

Σε κρατικά NHS νοσοκομεία –  
Central & Northern England

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας εί-
ναι 37½ την εβδομάδα συν on-calls (εφημερίες), 

με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους. Το αρχικό συμ-
βόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί 
ο ιατρός. Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι 
εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας στην παθολογία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Coun-
cil 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχόν διευκρινίσεις: Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, τηλέφωνο: 6934 803930, e-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

 

Ζητούνται Ιατροί ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
στην Γερμανία ως, παιδίατροι, οφθαλμίατροι, 
παθολόγοι, ωρυλά, δερματολόγοι.
Απαραίτητη η καλή γνώση γερμανικών (επίπε-
δο τουλάχιστον Β1), προκειμένου να αναλάβουν 
οκληρωμένα ιατρεία με πελατολόγιο και ετήσιο τζί-
ρο άνω των €200000,00.

Παρέχεται πλήρη υποστήριξη κατά την προσαρ-
μογή, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. 
Αποστολή βιογραφικών μόνο στην γερμανική 
γλώσσα σε μορφή Europass με φωτογραφία στην 
διεύθυνση: info@md-hellas.gr. Πληροφορίες: MD 
Studien & Vermittlung, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2810 330009 ώρες γραφείου 0900-1400, κα Βενια-
νάκη 6973348931, κα Καλπακτσή 6973326214. 
Βιογραφικά στα ελληνικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Η εταιρία Kos Medicare ζητά: 
Παθολόγο, Γενικό Ιατρό ή Ιατρό χωρίς ειδικότητα 

με εκπληρωμένη την υπηρεσία υπαίθρου. 
Δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@kosmedicare.gr

 

Παθολόγοι ζητούνται από τους SOS Ιατρούς  
της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr, ή στο fax: 210 8212611,  
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:  
210 8212611, website: www.sosiatroi.gr

Μια νέα θέση εργασίας για, Παιδίατρο με εξειδί-
κευση στα νεογνά, specialty doctor in NICU (Neo-
nates Intensive Care Unit). Η GlobalMediRec έχει 
1 άμεση θέση εργασίας σε Κρατικό Νοσοκομείο 
NHS κοντά στο Λονδίνο.Ετήσιος, μικτός μισθός 
ενός Specialty Doctor από £50000 - £55000 (ανα-
λόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι 48/7 
συμπεριλαμβανόμενες οι εφημερίες. Θέσεις  με 
αρχικό συμβόλαιο ενός έτους και προοπτική ανα-
νέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ιατρός-νοσο-
κομείο.
Απαραίτητη 12μηνη εμπειρία: 
•Level 3 NICU με εμπειρία αντιμετώπισης σε νεο-
γνά από 24 εβδομάδων. 
•The doctor will have the opportunity to attend 
monthly multi-professional joint meeting between 
fetal medicine specialists, neonatologists, obste-
tricians and pediatric surgeons. 
•This will allow for specialist experience in these 
areas and in counseling skills. 
•The unit provides an excellent learning opportu-
nity to develop advanced level of competence in 
clinical and technical skills. 
•Experience will be gained in advanced ventila-
tory support (HFOV, Conventional Ventilation, 
COMV, NCPAP, SiPAP ventilation and in the use 
of inhaled nitric oxide) and nutritional support. 
•Training opportunities are available in becoming 
competent in neonatal cranial ultrasonography 
and echocardiography.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. Στις υπηρεσίες της 
GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμα-
σία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού 
για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την 
εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογα-
ριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Coun-
cil 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

DHI Medical Group, the world leader in hair res-
toration with 40+ clinics worldwide, is seeking 
for Doctors to work 5 to 15 days every month in 
many locations around the world, with DHI Global.

Learn the most advanced hair restoration tech-
nique and system in the world, free from DHI Lon-
don Training Academy. We provide on-line training 
and live seminars. Relocation if you prefer.
Send your cv on this e-mail: hr@dhiglobal.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται 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:  
info@md-hellas.gr. Για πληροφορίες: 2810 
330009, ώρες γραφείου: 09:00–14:00, Εύα Βε-
νιανάκη: 6973 348931.

 

Είστε απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής; Σκεφτήκατε ποτέ να εργαστείτε 
στην Γερμανία; Εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα μας Work & Travel. Ελάτε 
στη Γερμανία και αρχίστε την καριέρα σας στον 
τομέα της νοσηλευτικής στην GIP Gesellschaft 
für medizinische Intensivpflege mbH. Η GIP 
Gesellschaft für medizinische Intensivpflege 
mbH είναι, από το 1996, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής 
περίθαλψης στην Γερμανία. Η παροχή υπηρεσι-
ών μας καθώς και οι υπηρεσίες νοσηλείας μας, 
είναι υψηλής ποιότητας.

Νοσηλευτές/τριες

Η εταιρία προσφέρει: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα  
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση 
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία  
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης  
της γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία  
με το υπουργείο μετανάστευσης 
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης 
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα  
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο,  
του προγράμματος Work & Travel 
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες  
και ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας 
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές  
προοπτικές 
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση 
•Εξωτερική περίθαλψη 
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή  
με μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών 
 
Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής ανώτε-
ρης σχολής 
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος 
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την γερμανική 
γλώσσα 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και  
συνείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθε-
νείς,  
οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχά-
νημα 
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται εντα-
τική παρακολούθηση

συνέχεια στη σελ. 14
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team member 
•Prior experience in similar positions in the 
Middle East is an asset

Apart from a competitive salary offered accord-
ing to level of experience and challenging career 
opportunities in an international environment, a 
standard benefits package related to expatriate 
status is also available to qualified candidates.
Individuals interested in the above position are 
kindly asked to forward their resume in English 
stating relevant code above, to: Archirodon NV, 
human resources department, 3 Ag. Andreou 
street, Agia Paraskevi - GR 153 43 Athens, fax 
210 6073352, link: http://archirodonforms.ap-
plymycv.gr/mainsite/careersApply.html. Please 
note that only those candidates selected for in-
terviews will be contacted.All cv’s will be treated 
in strict confidence.

 

Senior Codification/Material Engineer  
SCME 02/11

Description: Suitable staff for the above posi-
tions will be dealing with Material coding, existing 
inventory cleansing, classification, transforma-
tion of Materials to the new codification system, 
Inventory analysis and Maintain the Master Data 
Records for Materials and Vendors.

Key requirements: 
•Degree in Civil / Mechanical Engineering 
Management, Supply Chain Management,  or 
related discipline 
•Minimum 3 years experience in the field of Ma-
terials Management 
•Demonstrated ability to conduct research using 
a variety of library and internet resources 
•Excellent knowledge of English and Computer 
skills 
•Ability to work effectively and add value as a 
team member 
•Familiar with the construction industry

Apart from a competitive salary offered accord-
ing to level of experience and challenging career 
opportunities in an international environment, a 
standard benefits package related to expatriate 
status is also available to qualified candidates.

Archirodon NV, human resources department, 3 
Ag. Andreou street, Agia Paraskevi - GR 153 43 
Athens, fax 210 6073352, link: http://archirodon-
forms.applymycv.gr/mainsite/careersApply.html

aΠΟθΗΚΑΡΙΟΙ
 H αλυσίδα Market IN αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος, για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας: 

Υπεύθυνος κεντρικής αποθήκης 
κωδικός θέσης: LOG 08/13

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
έτη  
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των 
τροφίμων. 
•Άριστο επίπεδο  αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου 
εξωτερικού διοικητικής κατεύθυνσης. 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκής  εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εται- 
ρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο 
απο-δοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας 
απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο e-mail:  
d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 150 799.

ΟΔΗΓΟΙ
Θέση οδηγού εταιρικών οχημάτων 

Οι SOS Ιατροί  είναι η μεγαλύτερη εταιρεία με 
αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε 
ασθενείς κατ΄οίκον 24 ώρες το 24ωρο.

Λόγω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η 
εταιρεία αναζητά οδηγούς για τα εταιρικά οχή-
ματά της. 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χρήσης Η / Υ & tablets 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ευχέρεια λόγου
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον τίτ-
λο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρεία διαχειρίζε-
ται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

To UKFC Foundation Course αναζητά 
Καθηγητές (Part-time) με γνώση του 
Βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης για τη 
στελέχωση του στα ακόλουθα προγράμματα:

 
•Performing Arts 
•Politics and Law 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Διδακτική εμπειρία 
•Γνώση του βρετανικού συστήματος 
εκπαίδευσης  
 
Αποστολή βιογραφικού και να γίνεται αναφορά  
του προγράμματος ενδιαφέροντος με e-mail 
στο: gram@ukfc.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Καινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο  
του Κολωνακίου ζητεί: 

Βοηθό / Pastry Chef 
Με προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση  
και απόφοιτος από αναγνωρισμένη σχολή  
Ζαχαροπλαστικής. 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

 

Μάγειρας Α΄  
για Κεντρική Κουζίνα

Απαραίτητα: 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώεσσας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
«Απολλώνιον ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προ-
σλάβει για πλήρη απασχόληση:

Μπουφετζή για καφέ

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα βορείων προαστί-
ων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο hr@
apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια.

Unique opportunity for a Job as  Chef de 
Cuisine in Singapore. Mangiatutto Group of 
Restaurants (www.mangiatutto.com.sg), which 
manages three Italian restaurants and one 
Spanish Taberna & Tapas bar, is now opening 
a new greek traditional tavern, Mykonos on the 
bay, and seeks vibrant & dynamic chef with 
proven experience and outmost dedication to the 
job.

We are currently looking for:

Greek Chef de Cuisine

Responsibilities: 
•Manage and supervise the kitchen-team; 
•Make sure all menu lines are prepared 
according to specification; 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored; 
•Manage all food suppliers; 
•Be accountable for the perfect cleanliness and 
order of the kitchen, 
•All other duties as assigned by Executive Chef 
 
Requirements: 
•Proven track record of experience in high 
standard preparations of main greek food 
cuisine. 
•Hard working attitude. 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 
•Diploma or professional course in culinary 
schools, preferable 
•It is very important to let us have in advance 
a sample of a menu that the candidate has 
executed in the past and some pictures of his / 
her dishes. 
 
We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 ½ days work week 
•Start: end of October
Submissions: It is essential that you send your 
cv sample menu, and pictures of your dishes 
in order to receive a formal offer with more 
details. Mr. Corrado, Tel: +65 85222734, e-mail: 
corrado@mangiatutto.onmicrosoft.com .

 

A  new italian restaurant, situated in the smartest 
area of the capital city Sofia, is looking for an 
experienced Head Chef. The restaurant will 
combines very well authentic recipes from 
Italy passing through other Mediterranean and 
all the way to Middle East (Lebanon) using its 
authentic recipes in a new modern way. Entire 
menu and training, for the opening, will be made 
by  the Culinary Director of our restaurant. 
 
The ideal candidate: Male between 28 and 40 
years of age, Hospitality college education, pre-
opening experience, English language.
A fantastic opportunity for an experienced 
Executive Sous chef. 
 
Who are you? Head Chef 
•You have a passion for food and a mastery of 
creating flavourful and nutritious menus. 
•You have a passion for healthy eating, 
sustainability and the use of natural, organic 
and local product. 
•Specialized culinary training, strong 
understanding of butchery cuts of meat, 
experience in catering and/or hi 
volume production, and a professional 
dedication will be the key ingredients to your 
success. 
•You have high energy, are easy to get along 
with and thrive in a fast paced environment. 
You have the ability to wo under tight time 
constraints and meet established goals. 
•You have great leadership, planning and 
organizational skills. 
You have shown loyalty and longevity 
throughout your career. 
 
Where: Sofia /Bulgaria  
Why you want to work for us! 
•Supported and advised by experienced 
Culinary Director of our restaurant , in a  
growing company provides lots of opportunity to 
expand your professional profile. 
•Surround yourself with a harmonious, young 
and professional oriented team. 
•Innovative recipe development and cooking 
technology 
 
What: 
•The successful individual will collaborate with 
Culinary Director about create& cost menus, 
manage employees, establish and maintain 
contacts with vendors and oversee some 
customer relations. 
•Responsible for food preparation, directing and 
co-ordinating employees activities. 
•Lead off site catering jobs including working 
with the catering manager and general manger 
in logistical planning whenever necessary. 
•Responsible for inventory management, 
organization and purchasing. 

•Assist in determining both temporary and 
permanent staffing requirements. 
•Quality control: Ensures all food items meet 
expectations and standards before leaving the 
kitchen. 
•Most importantly, individual will successfully 
lead the kitchen team, motivating their team 
to put forth their best efforts at all times and 
encourages creativity and feedback. 
•This individual works with and reports to the 
Culinary Director of the Restaurant and is 
responsible for overall kitchen operations 
•Thorough knowledge of culinary best practices 
and safe food handling standards ( formerly 
HAACP). 
•Excellent verbal, written, organizational and 
documentation skills; 
•Ability to prioritize, maintain confidentiality, and 
interact with all levels of management across 
the organization; 
•Possession of excellent knife skills and 
comprehensive knowledge of cooking methods.

Single accommodation:  
Start date: Immediately 
Salary: Depends on experience 

 If the above information is an attractive challenge 
to you, please send cv and photo on: viaggio.
sofia@gmail.com. Due to volume of applications, 
only successful candidates will be contacted.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Amanresorts owns and manages small luxury 
resorts worldwide.Take advantage of a chance 
to be part of this opportunity to join our family 
at the luxurious Amanzoe in Porto Heli – 
Peloponnese We are seeking to fill the position 
of:

Front Office Manager (code: FO-002)
Skills and qualifications: 
•Previous experience in front office operations  
in a similar capacity 
•University / College Degree in hospitality 
•Fluent in reading, writing and spoken english 
•Proficiency in opera or fidelio PMS 
•Competent in Microsoft office software (word / 
excel / power point) 
•Excellent personal presentation and 
interpersonal skills 
•Ability to train and motivate a team 
•Good problem solving ability 
•Pleasant, sociable, outgoing personality, 
adaptable and a can-do approach to any task
Please send cv with photograph to  
mfrantzikinaki@amanresorts.com. All 
applications will be treated in the strictest 
confidence.

 

Ζητείται Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής,  
κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, με γνώση 
του ξενοδοχειακού προγράμματος Fidelio και 
αγγλικών. 
 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
στο e-mail: info@poseidonhotel.com.gr

Anne Semonin, a french luxury spa cosmetics 
company, looks for:

Beautician

Job description:  To be employed in in spa ho-
tels in Greece and provide training courses in 
new beauticians in France.

Candidate profile: 
•Proven experience in the field of cosmetics and 
especially in face treatments 
•Excellent knowledge of french language 
•Very good knowledge of english language 
•Cosmetics diploma from a recognized institu-
tion 
•Driving license 
•Mobility and flexibility international travelling 
•Excellent training skills 
•Excellent organizational skills 
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: calissandraki@annesemonin.net

Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το Βιογραφικό σας σημείωμα, την 
συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και το πτυ-
χίο σας (pdf / jpg) στην ελληνική ή στη γερμα-
νική γλώσσα στη διεύθυνση: Christina.Linou@
gip-intensivpflege.de. Για περαιτέρω πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://www.nursing-
career-europe.gr/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η μεταφραστική εταιρία Paspartu, ενδιαφέρεται  
να προσλάβει: 

2 Project Managers
Απαιτούμενα προσόντα : 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση 
•Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους  
με προϋπηρεσία σε μεταφραστική εταιρία 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η / Υ και εφαρμογών  
διαδικτύου 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(δίπλωμα Proficiency)

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση hr@paspartu.gr, με τον κωδικό PM2 στο 
θέμα του μηνύματός σας.

Ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών: 

Καθηγητές αγγλικών 
(Native - Billingual)

Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου.

Αποστολή cv’s στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr, τηλέφωνο επικοινω-
νίας 210 2280270 και ώρες 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

 

Ζητείται από εκδοτική εταιρεία για πλήρη  
και μόνιμη απασχόληση (14 μηνών): 

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 
(Καθηγητής Αγγλικών έως 35 ετών)

Πτυχίο εξωτερικού αγγλόφωνης χώρας επιθυ-
μητό. 
 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή cv’s στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr, τηλέφωνο  
επικοινωνίας  210 2280270 και ώρες  
09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΤΕΜΑΚ, εταιρία εξειδικευμένη στην επεξεργα-
σία νερού και στον εξοπλισμό δικτύων ατμού- νε-
ρού- ρευστών, με εξέχουσα θέση στην ελληνική 
αγορά και στις εξαγωγές, ζητεί: 

Μηχανικό πωλήσεων εξωτερικού

Σκοπός θέσης: 
•Η ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων  
της εταιρείας. 
•Η δημιουργία αντιπροσώπων. 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Μηχανολόγος ή χημικός μηχανικός 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε πωλήσεις στο εξωτερικό 
σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες 
•Συνέπεια και εργατικότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην συνεργασία 
•Επικέντρωση στο αποτέλεσμα / στόχο 
•Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ,  
προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών  
και σχεδίασης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
και δίπλωμα οδήγησης 
 
Προσφέρονται: Μισθός και Bonus, σύγχρονες 
συνθήκες εργασίας, και εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών, Tεμακ  A.E. Λεωφό-
ρος Τατοϊου 254, Τ.Κ. 136 77 – Αχαρνές (Μενί-
δι) Αττική, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2581583, 
fax: 210-2533989, e-mail: hr@temak.gr. Θα τη-
ρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

θΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Experienced Pharmacovigilance professional 
located in Europe, preferably in one of the 14 
countries where Zeincro operates. This position 
will involve handling of local and global projects 
within the Safety department and working in all 
aspects of pharmacovigilance, such as adverse 
events assessment, writing of clinical reports and 
PSURs, maintenance of the PV System, Risk 
Management Plans, training and auditing. The 
position also involves project management and 
client management activities.
Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all 
aspects of pharmacovigilance, preferably in a 
global setting 
•University degree in life science sector 
•Post-graduate diploma will be considered as 
an asset 
•Excellent command of English language and of 
the official language of the country of residence 
(both verbally and written) 
•Ability to travel 
•Self-motivated and able to work independently 
in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent organization skills and attention to 
detail 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS windows and MS 
office 
•Safety database experience and / or eudravigi-
lance certificate will be considered as an asset 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities at a global level 
•Private medical insurance 
 
Please send your cv via e-mail  
at: smaltezou@zeincro.com

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η E-Gate Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσ-
σόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και 
τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την 
ομάδα παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήρι-
ξης προς τους πελάτες της.

Τεχνικός Η/Υ  
Κωδικός θέσης: ΤΗΥ 0913

Αντικείμενο εργασίας: Εγκατάσταση, αναβάθ-
μιση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλι-
σμού: PC, Laptop, servers, printers, fax, scan-
ners, barcode printers, adsl routers, Hub, καλω-
δίωση δικτύου.

Προσόντα: 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ,  εκτυ-
πωτών, εξαρτημάτων αναβάθμισης, δικτύων, 
εγκαταστάσεις λογισμικών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 χρόνια σε ανά-
λογη θέση. 
•Πτυχίο σχολής ηλεκτρονικών ή συναφούς κλά-
δου. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτο-
κινήτου. 
•Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

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

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

Η E-Gate Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσ-
σόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και 
τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την 
καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του τμήμα-
τος τεχνικής υποστήριξης των πελατών της.

Υπεύθυνος τεχνικού τμήματος H/Y 
 κωδικός θέσης: ΜΤΗΥ 0913

Αντικείμενο εργασίας: Συντονίζει την καθημε-
ρινή δράση της τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την 
ορθή τήρηση των διαδικασιών εγγύησης και επι-
στροφής των κατασκευαστών, υλοποιεί ελέγχους 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντο-
νίζει τη συνεργασία του τμήματος με τα υπόλοιπα 
τμήματα της εταιρείας, συμμετέχει στην επιδιόρ-
θωση και τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλι-
σμού.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση υπευθύνου τεχνικού 
τμήματος τουλάχιστον 2 - 3 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ,  εκτυ-
πωτών, εξαρτημάτων αναβάθμισης, δικτύων, 
εγκαταστάσεις λογισμικών. 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχο-
λής ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο 
πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρεί-
ας στο χώρο της πληροφορικής.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Design Manager - Highways & Infrastructure

Norconsulting is currently looking for principal 
project engineers with experience the design 
and engineering for several principal engineers. 
Our client is a major multi-national advisory and 
design consultancy, working on some of the 
world’s most iconic landmarks and infrastructure 
including Burj Khalifa, the Sydney Harbour 
Bridge, Tower Bridge in London and the Taiwan 
High Speed Railway. Employs 4000 employees 
worldwide.

We are urgently recruiting talented individuals 
to fill our current vacancy for Design Manager - 
Highways & Infrastructure to work on our clients 
projects in Doha, Qatar.

Duties and responsibilities: 
•Manage and coordinate specialised activity, 
discipline or team of moderate size and 
complexity. 
•Leads in the formulation of advanced technical 
competencies/ Provides specialist services in 
support of project requirements. 
•Independently performs highly complex 
professional assignments demanding 
contributions calling for the application of 
specialised principles.

Qualifications and experience: Candidate 
should have 10 years’ experience, Chartered, 
5 years minimum similar experience in the 
design of major highways and drainage projects, 
infrastructure design on rural motorways, 
carriageways and interchanges, national roads 
and urban streets, storm/foul water drainage.
Key competencies and values: 
•Client focus – differentiating through tailored 
skills and depth of client understanding 
•Excellence – striving for excellence, 
recognising that excellence is defined by our 
clients 
•Trust – building and retaining relationships of 
trust with our clients, colleagues and business 
partners 
•Teamwork – working together as a team for the 
Group, not just the individual 
•Responsibility – taking responsibility  
for our performance and our safety 
•People – we create an environment for people  
to realise their full potential 
 
Send your cv on this e-mail:  
miguel@gruponorconsulting.com

 
Principal Engineer - Utilities, Hydraulics 

Projects.  
For Qatar

Norconsulting is currently looking for principal 
project engineers with experience the design 
and engineering for several principal engineers, 

Our client is a major multi-national advisory and 
design consultancy, working on some of the 
world’s most iconic landmarks and infrastructure 
including Burj Khalifa, the Sydney Harbour 
Bridge, Tower Bridge in London and the Taiwan 
High Speed Railway. Employs 4000 employees 
worldwide.

Within this role, the candidate will be 
expected  
to prepare and deliver as well as manage 
others in the delivery of: 
•Directing sub-ordinate members of the project 
team, including engineers, CAD Technicians 
and Administration Staff •in relation to the 
assigned work on the project. 
•Checking project deliverables for which the 
Project Manager is responsible, including 
reports, specifications and studies in relation to 
the assigned work on the project. 
•Providing technical advice to the Project 
Manager and Client with respect to the assigned 
work  
on the project.

Responsibilities: 
Responsibilities include but are not limited 
to: 
•Controlling a design team engaged on all 
aspects  
of sewerage design; 
•Developing outline designs for sewerage 
schemes; 
•Production of feasibility and design stage 
reports; 
•Controlling the detailed design of sewers and 
pumping stations; 
•Production of tender documents; 
•Tender assessments and reports; 
•Liaison with the Client. 
 
Education/ minimum qualifications: 
•Successful completion of a relevant degree 
in an appropriate discipline from a recognised 
Tertiary Institution. 
•License / eegistration with a recognised 
authority 
•Minimum of 10 years postgraduate experience,  
5 in the related discipline 
 
Send your cv on this e-mail:  
miguel@gruponorconsulting.com

Exciting challenges and opportunities 
around the Globe

Archirodon, a leading International Contracting 
Group holding a prominent position as a respect-
ed partner for major engineering and construc-
tion projects worldwide with a focus to Middle 
East & North Africa, seeks to appoint for its busi-
ness activities in the wider regional area :

Senior procurement engineers  
(S.P.E. 09/10)

Description: Suitable staff for the above posi-
tions will be dealing with procurement control 
activities to ensure the proper and efficient pro-
curement activities that support the company’s 
financial objectives and provides competitive ad-
vantage in accordance with approved Company 
procedures and policies. Specifically, the ideal 
candidates will be responsible for both domestic 
and overseas sourcing by supporting purchasing 
operations and supplier relations at regional level 
in order to meet the needs of our construction 
sites in the Gulf countries in cooperation with the 
Corporate Procurement Office.

Key requirements: 
•Undergraduate degree in civil / mechanical 
engineering management, Supply Chain Man-
agement,  or related discipline 
•Minimum 5 years experience in work related 
field, preferably in the construction industry. 
•Excellent knowledge of english and computer 
skills 
•Experience in effectively preparing and execut-
ing material program plans and identifying and 
mitigating program risks 
•Hands on experience in developing material 
plans that support aggressive business plans 
including budgeting, strategic material analysis 
and forecasting 
•Excellent written and verbal communication, 
and listening, skills 
•Strong problem solving skills: ability to assess 
a problem and determine an effective   course 
of action 
•Ability to work effectively and add value as a 


