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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων,
Λογιστές

σελ. 6
Προγραµµατιστές,

σελ. 8
Call Center, Εµποροϋπάλληλοι,
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές, Πωλητές Υγείας,
Τεχνικοί, Τεχνίτες, Μηχανικοί 

σελ. 12
Μηχανογράφηση,
Οδηγοί, Εστίαση

σελ. 14
Τουρισµός

σελ. 15
Μόδα, Αισθητική,
Promotion-Merchandisers

 

και πολλές
άλλες ειδικότητες
σε µεγάλες εταιρίες

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

35.000 voucher εισόδου στην αγορά
εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

(οπισθόφυλλο)

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

Η Skywalker.gr και η 01 Πληροφορική - Εκπαιδευτική δημιούργησαν 
ένα νέο σημείο συνάντησης επιχειρήσεων και υποψηφίων για εργασία με 
την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης.
 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
 
• Διάγνωση Αναγκών
• Προσαρμοσμένη Εκπαίδευση
• Στοχευμένη Τοποθέτηση
• Υποστήριξη και Εποπτεία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ
 
• Μέγιστη Αξιοποίηση Πόρων
• Έμφαση στο Αποτέλεσμα
• Διαχείριση Διαδικασιών

Η νέα Δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Πρόνοιας, για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω 
της κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει 
και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η Δράση περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 μηνών

Ωφελούμενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και  
   μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €

• Επίδομα πρακτικής άσκησης 2.300 € & 2.000 € για τις δύο 

   κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα

• Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 

   έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
   άσκησης

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες: www.enter.net.gr • E-mail:mailbox@enter.net.gr • Τηλ: 211 1064600



ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20132

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

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
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Μαυροπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

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

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Περιστέρι
Μετρό - Ανθούπολη

Μετρό - Σταθμός Λαρίσης
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. - Κάτω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)
Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό οίκο λύσεων 
εξοικονόµησης ρεύµατος. Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει 
καλύπτει την ανάγκη της δραστικής µείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος και της σωστής διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελµατική βοήθεια και 
υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για µια υπεύθυνη προσέγγιση στην 
κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται µε απόλυτη 
διαφάνεια και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα µε τη 
χρήση των σωστών εργαλείων µπορεί να µειώσει την κατανάλωση ρεύµατος 
έως και 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί: 

Ψυκτικό Πωλητή (εξωτερικό συνεργάτη) (κωδ. ΨΠ 2)

Αρµοδιότητες:
Πωλήσεις σε µικρούς, µεσαίους και µεγάλους πελάτες
Συγγραφή προσφορών, µελετών
Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισµού
Παροχή τεχνικής συµβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη
Υλοποίηση έργου σε πελάτες
∆ιαπραγµάτευση µε τους πελάτες

Προσόντα:
Γνώση Αυτοµατισµών Μέσης & Χαµηλής Τάσης
Γνώση Αγγλικών
Γνώση Χειρισµού Η/Υ (Microsost office)
Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε BMS ή βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις

Προσφέρουµε:
Bonus βάση στόχων ή/και µεγάλα ποσοστά
Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά συστήµατα
Προοπτικές εξέλιξης
Ευχάριστο περιβάλλον
Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό µε τον κωδικό ένδειξης 
στο e-mail: jobs@energo.com.gr
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ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

Job Title: Manager Assembly    
                 Technology -  Automotive 
Location: Germany – Bavaria 
Salary: Very good - on further request

Company`s Presentation and Task Description

Within this challenging job you accept the supervision and 
guidance of a group of technical officers at the site Feuchtwangen. 
Together with your team you will be responsible for the conception, 
development and execution of assembly processes and assembly 
processes of polymer-based systems in the automotive sector. You 
develop concepts for optimum production processes, machines 
and equipment, create analyzes to check the plausibility of the 
assembly cost and support internal and external audits. You 
make the choice of suppliers in conjunction with our purchase and 
represented in the development phase Interests of our business 
with the supplier.

Requirements 
•You have a degree in process engineering or mechanical 
engineering or industrial engineering bring extensive 
knowledge in the field of polymeric materials and processe  
•ideally you collected already some leadership experience  
•you have knowledge of the field of machine design and 
assembly process as well as in the calculation of assembly 
processes and the process start-up control in the automotive 
industry.  
•You are confident glad to be working in a team, but can also be 
assertive and must have a high level of technical understanding.  
•The way they work is by clear thinking and consequent Action, 
coupled with systematic and analytical In judgment.  
•Competent handling of MS Office standard software and MTM  
•Good English complete your profile 

We kindly ask you to contact Ms. Maria Polioudi for further 
information. If you are interested please send us your CV to 
e-mail: mariapolioudi@kluge-recruitment.com with reference to 
the above job number and we will come back to you as soon 
as possible.

Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2008 in the fields 
of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf 
of its client, a well-known bank, for dynamic professionals to cover the following position:

Phone Banking Agents (κωδ. θέσης: S-722/32172)
 
Job Description 
•Responds to the needs and enquiries of customers via Telephone Banking, following established 
procedures and within authority level  
•Provides customers with information about products and services offered  
•Facilitates the daily workflow of the department using Call Centre systems effectively and 
efficiently  
 
Candidate Profile 
•ΑΕΙ / ΤΕΙ Graduate in Business Administration or Finance  
•One (1) - two (2) years of working experience in the banking sector  
•Experience in credit and debit cards’ issues handling  
•Excellent command of the English language (Proficiency Level)  
•PC literate (excellent knowledge of the MS Office suite)  
•Ability to effectively promote the Bank’s products  
•Ability to identify customers’ needs and recommend appropriate solutions to meet them  
•Strong interpersonal skills  
•Team player with strong ‘can do’ attitude  
•Enthusiasm, confidence, flexibility  
•Basic analytical skills  
 
The Company Offers 
•Full remuneration package  
•Continuous education and possibility to develop new skills  
•Friendly working environment 

Please send your curriculum vitae, quoting reference code, by e-mail to the following address: 
infogr@adecco.com, through fax at: 210 7297907, or by mail to: Adecco HR, 80 - 88, Sygrou 
Av., 11741, Athens. After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the 
profile’s requirements to arrange an interview. For more job openings please visit our website www.
adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. All 
applications are considered as strictly confidential.

Civil Engineering Positions - Mozambique

Project Manager (Ref: PM 02/13) 
 
Construction/Site Manager (Ref: CM 02/13) 
 
Project Engineer (Ref: PE 02/13)

Our client, a major international construction company, with a 
turnover of over € 900 million, operating in European, African 
and Asian markets, is seeking to employ Civil Engineers, who will 
undertake the responsibilities of the Project Management and Site 
Management of a major road construction project in Mozambique. 
This is a $ 120 million project, part of a major infrastructure 
construction project. Candidates should be University Civil 
Engineering graduates, with at least 8 years’ experience in road 
construction for the positions of Project Manager and Site Manager, 
of which 5 in senior project management positions. Candidates for 
the Position of Project Engineer should have at least 5 years road 
site constriction experience.

Candidates without road construction experiences will not be 

considered for the position. They should speak fluently English 

and willing to relocate to Mozambique. This is a two years contract, 

with extension prospects and the company offers an attractive 

annual salary, according to position:

Project Manager € 90.000 

 

Construction/Site Manager  € 60.000 

 

Project Engineer  € 40.000 

 

The company also offers relocation expenses. 

 

If you find the position interesting, please send your CV to cv@

futuretrend.gr stating the Ref of the position you are interested.

Yπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης  
(Κωδ. Θέσης ΤD 3/13)

 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα)  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμων θα 
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
•Διοικητικές, τεχνικές Ικανότητες και προσανατολισμός στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα  
•Υπευθυνότητα, Οργανωτικό & Ομαδικό Πνεύμα  
 
Καθήκοντα 
•Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ανακαινίσεων 
Καταστημάτων  
•Αντιμετώπιση Τεχνικών Προβλημάτων & Συντηρήσεων 
Καταστημάτων  
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης διαφόρων 

ειδικοτήτων  
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και 
διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος 
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, ενώ 
προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, fax: 210 6041918. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.



ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20134

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

will work in our office in Athens, he will report to 
CEE and Nordic European Devices Business 
department Director and the responsibilities of 
the position mostly include:

•Develop and drive brand awareness and 
positioning strategies for Huawei Device.  
Formulate and develop marketing plans in 
accordance with the company’s strategy.  
•Drive product strategy, including building 
business model, launch strategy, market place 
and pricing strategy.  
•Develop budget plan, monitor and control the 
effective use of marketing expenses.  
•Identify market trends and consumer insights in 
order to identify new business opportunities.  
•Define and carry out marketing activities 
according to product lifecycle and local market 
situation. Analyze and review the effectiveness of 
marketing programs to ensure the achievement 
of business performance.  
•Establish, maintain and improve relationships 
with customer’s high level management.  
•Integrate IMC resources and establish a valid 
effective supplier’s platform for all kinds of 
marketing activities (media, advertisement, PR 
and promotions).  
 
Candidate Profile 
•University Degree in Marketing of Business 
Administration or Telecommunications.  
•At least 10 years marketing experience in 
Terminals field and 6 of them in Tier1 Mobile 
Companies and /or Operators.  
•Good team inspiring skills and at least 6 years 
successful team management experience.  
•Good Knowledge of Tier 1 Mobile Companies, 
marketing strategies, operation modes and 
capable to identify their advantages and 
disadvantages.  
•Good knowledge on Terminal products 
especially handsets, deep understanding of local 
end users needs.  
•Demonstrated success in defining, launching 
and managing profitable products and be familiar 
with marketing channels.  
•Great foresight and ability to define effective and 
outstanding Marketing strategy.  
•Well understanding product lifecycle and 
deploying in local market.  
•Excellent interpersonal, written and oral 
communication skills and fluency in Greek and 
English.  
•Proficient in Microsoft Office applications.  
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Further professional development in a 
multinational company  
 
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to     
christina.dorva@huawei.com.

Junior Consultant (Κωδ. 2202)

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

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

Απαραίτητο πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πολυτεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης. 
Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε Management 
Consulting. Ηλικία 27 - 32 ετών. Δυνατότητα 
συχνών ταξιδίων. Μόνο άμεσα διαθέσιμοι. E-mail: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η ΑΦΟΙ ΝΤΟΚΟΥ.Ε.Π.Ε. μία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο της εμπορίας 
& διανομής νωπών & κατεψυγμένων αλιευμάτων 
ζητά:

Γραμματέα Διοίκησης 
(Με έδρα: Χαλκίδα)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος Λυκείου ή Ανώτερης Σχολής  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency)  
•Γνώση 2ης γλώσσας (Ιταλικά ή Ισπανικά) 
επιθυμητή  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Excel, Word, 
Powerpoint, ERP)  
•Ευχάριστη προσωπικότητα με πελατοκεντρική 
αντίληψη  
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δυνατότητες.  
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών & 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων  
•Κάτοικος Χαλκίδας  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους αναγράφοντας 
τη θέση εργασίας στο e-mail: 
zachariadis@dokosfish.gr 
ή στο fax: 22210 90506. 

Η φαρμακευτική-εμπορική εταιρεία Ν. 
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Γραμματέα για το Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου 
(Κωδ. θεσ. CCA13)

Με τα εξής προσόντα: 
•Πολυ καλός Χειρισμός Η/Υ (Windows, Office) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες 
 
Θα συνεκτιμηθούν 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση οικονομικής διαχείρισης πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους στην: Ν. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. 
Αγίων Αναργύρων 21, 145 64 Κ. Κηφισιά ή με 
Fax στο 210 8077079 ή με E-mail: 
creditmng@petsiavas.gr.

Εταιρία ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής 
Κατεύθυνσης, Ελληνικού Πανεπιστημίου.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση πακέτου MS OFFICE  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών.  
•Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.  
•Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και 
συντονισμός.  
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων.  
•Ομαδικό πνεύμα.  
 
H εταιρεία προσφέρει  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιμόρφωση – Ομαδική Ασφάλιση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν 
το βιογραφικό τους με κωδικό ΔΥ στο 
mail: schatziioannidis@skywalker.gr.

Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ A.Ε., αποκλειστική 
αντιπρόσωπος των Οίκων OLYMPUS, ΤΟSHIBA, 
ACCURAY, SMITHS HEIMANN & CEIA στην 

συνέχεια στη σελ. 06

Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Γραμματέα για υποστήριξη τμήματος 
Διαγωνισμών

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Office) 
•Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια

Αποστολή βιογραφικών: ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., 
Ιουλιανού 2, 144 51 Αθήνα, fax: 210-2806210 ή 
μέσω e-mail: mgrigoriadou@protoncy.gr υπόψη 
κας Γρηγοριάδου Μαρίλιας.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
International Intellectual Property Manager 

(Ref: IPM 04/13)

Our client, a leading multinational company, with 
unique innovative products in the field of consumer 
goods, is looking for an International Intellectual 
Property Manager of a wide range of products for 
its worldwide operations.

The incumbent will be responsible to manage 
all processes related to Intellectual Property, 
participating in the process in all phases of Product 
Development, Collaborating with International 
Patent Offices and external agencies.

More specifically, he/she will manage the team that 
will research and deposit patents worldwide, 
ensure related flows of communication, take the 
responsibility for all patenting processes, and 
coordinate with legal teams internationally.

Candidates must possess a University Degree, 
preferably in Mechanical Engineering or 
equivalent and ideally with Postgraduate studies 
in Intellectual Property or similar. They should 
have a working experience of 5 years at minimum 
in a position related to Product Development and 
Intellectual Property Management. Experience 
in an industrial/manufacturing environment is 
desirable. English at a bilingual level and 
particular knowledge of Intellectual Property 
Legislation terminology is a must. Knowledge of 
French would be considered a plus. Knowledge 
of CAD/CAM software and acquaintance with 
engineering drawings are required. Frequent 
travelling is involved in this role.

The company offers a very attractive salary, 
bonus and other benefits, an excellent working 
environment with substantial career prospects 
and advancement opportunities.

If you find the position interesting, please send your 
CV to cv@futuretrend.gr stating the position Ref: 
IPM 04/13. 

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the 
leading players in the global telecom market based 
in China. Our products and solutions have been 
deployed in over 140 countries, serving more than 
one third of the world’s population. We have over 
62,000 product and solution R&D employees, 
which comprise more than 44% of Huawei’s total 
employees worldwide. In 2011, Annual sales 
revenue amounted to CNY 203,929 million, an 
11.7% increase over the previous year.

Together with customers and partners, we 
endeavor to bring better communication services 
to more people to help them live a better life. 
For further information, please visit us now at          
http://www.huawei.com.

We are offering a challenging position, the 
opportunity to grow with us!  
Handset Marketing Manager

Responsibilities: Handset Marketing Manager 

dimitriou@bedorexcem.com, Fax: 210-6843236. 

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική 
θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Υπεύθυνο Αγορών Ένδυσης, Υπόδησης, 
Αξεσουάρ και Βρεφανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες:  
•Διαχείριση παραγγελιών και αγορών από οίκους 
Ελλάδας και εξωτερικού.  
•Διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των 
προϊόντων από τους προμηθευτές.  
•Τροφοδοσία καταστημάτων.  
•Merchandising ειδών στα καταστήματα.  
•Έρευνα και επιλογή νέων προϊόντων για τον 
εμπλουτισμό και την αναθεώρηση της συλλογής 
προϊόντων.  
•Εμπορικές σχέσεις με τους υπάρχοντες 
προμηθευτές και η εξεύρεση  κατάλληλων  
νέων προμηθευτών με απώτερο στόχο τον 
εμπλουτισμό του προϊοντικού μίγματος.  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε παρόμοια 
θέση.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία 
Παιδικής ένδυσης (Προϋπηρεσία σε είδη 
Βρεφανάπτυξης και συναφή βρεφικά - παιδικά 
είδη θα εκτιμηθεί).  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και στις 
διαπραγματεύσεις.    
•Γνώση διαχείρισης προμηθευτών και 
διαπραγμάτευσης τιμών προϊόντων.  
•Να έχει πραγματοποιήσει επαγγελματικά 
ταξίδια στο εξωτερικό με την ιδιότητα του 
Υπεύθυνου Αγορών εταιρείας για αγορές ειδών 
(Πραγματοποίηση ταξιδιών σε Άπω Ανατολή θα 
εκτιμηθεί).  
•Γνώση merchandising προϊόντων.  
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail hr@alouette.gr με την 
ένδειξη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».

Για το κατάστημά μας στην Κοζάνη ζητάμε:

Διευθυντικό Στέλεχος

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση ή στον χώρο των πωλήσεων  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
επίλυσης προβλημάτων  
•Διοικητικές Ικανότητες   
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιθυμητόσόν 

Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές 
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, πριμ επίτευξης 
στόχων, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 
εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
Ελληνική εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης στη διεύθυνση: METRO Α.Ε.Β.Ε. 
Τ.Θ. 52020, 14410 Μεταμόρφωση Αττικής, 
Fax: 210 2835030 ή email: hr@metro.com.gr. 
Κωδικός Θέσης: WS8101. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Για Λογιστικό Γραφείο στην Νέα Φιλαδέλφεια, 
ζητείται υπάλληλος με την παρακάτω ειδικότητα:

Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 5ετής 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, η καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 

 

A Leading Group. Four Dynamic Business Divisions 

Η SingularLogic απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν Όκηιν Λνγηζκηθνχ θαη Οινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ Πιεξνθνξηθήο 

ζηελ Διιάδα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηάζεζε πξντφλησλ επηρεηξεκαηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ηε κειέηε, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Λχζεσλ Πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ Ιδησηηθφ θαη 

Γεκφζην Τνκέα θαζψο θαη ηε δηάζεζε θαη ππνζηήξημε πξντφλησλ θαηαμησκέλσλ δηεζλψλ νίθσλ πιεξνθνξηθήο.  

Η SingularLogic έρεη αλαθνηλψζεη ζεηξά πξσηνπνξηαθψλ ελεξγεηψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη κνλαδηθέο θαη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φπσο  αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο Galaxy, ιχζεηο Mobile θαη 

Cloud Computing.  Σην πιαίζην ηεο ζπλερνχο αλάπηπμήο ηεο, αλαδεηά: 

Software Engineer 

Ο/ε θαηάιιεινο/ε ππνςήθηνο/α  ζα ζπκκεηέρεη ζην Σρεδηαζκφ θαη Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Έξγσλ 

Πιεξνθνξηθήο.                                                              

 
Πποζόνηα:  

 2εηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξηβάιινλ Microsoft.Net 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 3 εηψλ ζε S/W Development, Analysis & Design εθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 

 Πνιχ θαιή γλψζε ζρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Microsoft SQL Server ή Oracle)  

 Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο  

 Δπρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία, επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο 

 Άξηζηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή Γιψζζα 

 Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο  (γηα ηνπο άλδξεο ππνςεθίνπο)  

 

Θα εκηιμηθούν ιδιαίηεπα : 

 Δκπεηξία ζηε κεζνδνινγία RUP κε ηε ρξήζε UML  

 Γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ .Net 3.5 (WF, WPF, WCF) 

 Microsoft Certifications 
 
 
 
Ο Όμιλορ πποζθέπει πξννπηηθέο εμέιημεο θαη εξγαζία ζε ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ 
 
Για όλα ηα βιογπαθικά θα ηηπηθεί απόλςηη εμπιζηεςηικόηηηα 
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή θφξκα θαη λα ζηείινπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα 
αθνινπζψληαο ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

Software Engineers 
Φαξ:   210 6266394 
Αλ. Παναγούλη & Σινιόζογλος – Τ.Κ.: 142 34 – Ν. Ιωνία – Αθήνα 
www.singularlogic.eu ,   Career Opportunities  

 

H EUROMEDICA A.E., ένας από τους μεγαλύτερους 
Ομίλους στην παροχή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, με 
διεθνή δραστηριότητα, αναζητεί για τα γραφεία Διοίκησης 
του Ομίλου στην Αθήνα:

Cost Controller (CCR.ATH.20130122)

Ο Ρόλος: 
•Έλεγχος κόστους & reporting  
•Κοστολόγηση με την μέθοδο Activity Based Costing 
•Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με Οικονομική κατεύθυνση  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4-7 έτη σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση Λογιστικής  

•Άριστη γνώση Κοστολόγησης  
•Άριστη γνώση MS Office, ERP προγραμμάτων και SAP 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία και Οργανωτικότητα  
•Αναλυτική Σκέψη 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, το αργότερο μέχρι τις 23/04/2013 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@euromedica.gr ή στο 
fax 2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

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

Food & Beverage Manager (Code: FBΜ)

Κύρια Προσόντα:  
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα, ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα 
Οικονομικά (Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος 
αντίστοιχης ειδικότητας)  
•Αποδεδειγμένη 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες  
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχειακής 
αγοράς  
•Εμπειρία στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, παραλαβές, 

σωστές συνθήκες αποθήκευσης - συντήρησης των 
τροφίμων  
•Εμπειρία στην διαχείριση προσωπικού  
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών 
Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικων  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
 
Η εταιρία προσφέρει διαμονή και σίτιση σε άτομα με 
τόπο κατοικίας μακράν του Συγκροτήματος του Πόρτο 
Καρράς.

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

Do you want to REPLAY?

Η FASHIONBOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο της casual ένδυσης και εκπρόσωπος των προϊόντων Replay, 
Replay & Sons, WeareReplay και ReplayFootwearαναζητά 
άτομο δραστήριο και δυναμικό για την στελέχωση του Τμήματος 
Μηχανογράφησης. 

Στέλεχος Μηχανογράφησης (codeITD ) 
Αντικείμενο: 
•Η καθημερινή επίβλεψη των συστημάτων hardware – software 
και η τήρηση Backup  
•O σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση τοπικού δικτύου  
•Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών  
•Η τεχνική υποστήριξη χρηστών και καταστημάτων της εταιρείας  
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής  
•Άριστες γνώσεις εγκατάστασης και 
διαχείρισης Windows Servers και Workstations  
•Άριστες γνώσεις Active Directory  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία σε ανίχνευση βλαβών μηχανογραφικού εξοπλισμού  
•Γνώσεις σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων 

(routers & switches, firewalls,  antivirus κλπ.)  
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα 
συνεργασίας  
•Ικανότητα εκπαίδευσης χρηστών  
•Δυνατότητα μετακίνησης εντός  και εκτός Ελλάδος  
•Ηλικία έως 29 ετών  
 
Επιθυμητές Γνώσεις: 
•Λειτουργικά συστήματα Mac OS X  
•Ιταλική γλώσσα  
•Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel 

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα μεγάλο Όμιλο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στείλε το βιογραφικό σου υπόψη κας Χρήστου Νικολέττας, 
μέσω email στο info@fashionbox.gr ή μέσω fax στο 210 
2703503.

IP Operations Engineer
Code: NOM 030 
Location: Athens 
 
Main Tasks: 
•Perform Operation and Maintenance activities of the IP Data 
Network.  
•Identify, diagnose and resolve Network and Customer 
Problems using Fault and Performance Management tools.  
•Responsible for Configuration and Security Change 
Management.  
•Participate in new project deployments related to IP Data 
Network. 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in Telecommunication, Networking or similar 
technical fields. MSc is desirable.  
•CCNA Cisco certification.  
•3-5 years experience in IP data networks (operations division).  
•Strong knowledge of MPLS, VPLS, BGP, OSPF and L2 
Switching protocols.  
•Experience in xDSL technologies, Cisco Network and Security 
products.  
•Knowledge and certification in Juniper network products is 
considered as a plus.       
•Ability to diagnose and troubleshoot issues using logical 
analysis techniques.  
•Excellent oral and written communication skills. Team working.  
•Very good knowledge of English language. 

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 
15/04/2013, quoting the position code at the following address: 
WIND ΕΛΛΑΣ S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, 
Athens. E-mail: jo@wind.com.gr. Fax: (+30) 210 6106504. All 
applications will be treated in strict confidence. Candidates who 
meet the position requirements will be contacted via phone.

 Marketing Executive
The marketing executive is a newly created role and a great 
opportunity for someone to make a large contribution and impact 
on the overall business. The purpose of this role is to drive online 
traffic, brand and conversion rates to deliver category KPIs. In 
addition, the role will work with agencies to maximize ROI and 
deliver outstanding customer focused campaigns along with 
leading the company social Media engagement. 

Key responsibilities:  
•Manage external agencies.  
•Handling Email marketing  
•Online PR  
•Improvise Develop of social media interactions and increase 
engagement  
•Price Comparison website  
•Affiliate marketing 
•Weekly monthly reporting to the management.  
•Researching current and new target markets and ways to 
penetrate these  
•Monitor competition local & abroad  
 
Skills required:  
•Excellent communication skills (written verbal in English 
language).  
•Multi tasking skills with eye for detailing  
•Excellent MS Office skills and computer literate.  
•Previous experience in digital / online marketing will be an 
advantage.  
 
Key skills experience:  
•Extensive exposure within Online retail marketing for a leading 
business.  
•Experience within fast paced, competitive retail environment.  
•Excellent communication, stakeholder management and 
influencing skills.  
•Entrepreneurial, driven and self-motivated.  
•Passion for fashion 

As a part growing business, thus high degree of flexibility will be 
required from the candidate and at times also be expected to 
get involved in other office activities and project work. The role 
will be reporting directly to the managing director. If you feel that 
you have the required skills and experience for this role, please 
apply today. Send your cv to e-mail: jobs@xlcloset.com. 
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of hotel guests, both remotely and on-site  
•Performing routine system maintenance  
•Managing and resolving network related issues 
with appropriate diagnosis and resolution when 
needed  
•Documenting all areas of the systems including 
designs, configurations, operational manuals and 
maintenance plans 
 
Starting Date: 
•15 April 2013 In Greece (for training)  
•1 July 2013 (estimate) In Singapore  
 
Remuneration: 
•appr. 2.000$ / month (depending on candidate’s 
experience and credentials)  
•Additional bonus at the end of the contract term  
 
In case you do not match these criteria, 
please do not apply! 
 
You can submit your CV to                     
hospit@skywalker.gr. Suitable candidates will 
be invited for an interview.

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

•Development and support of Software 
Solutions for the wider financial and construction 
sectors  
•Design, implementation and support of complex 
Business Intelligence and MIS systems  
•Provision of a wide range of IT Infrastructures 
related services  
•Provision of Custom Software Development 
services 

Senior Software Analyst / Developer (Code: 
SSAD – SK – 1304)

Job Description: Successful candidates will 
join a team of highly qualified professionals 
and will be involved in the full software system 
development lifecycle (from inception to analysis, 
design, implementation, testing and deployment) 
for enterprise-class line-of-business applications, 
being responsible for the development of 
individual modules and the technical guidance of 
less experienced team members.

Qualifications: 
•University degree in Computer Science or 
a relevant field of study (including natural 
sciences), preferably at the postgraduate level  
•Excellent analytical skills  
•Aleast 5 years of experience in software design 
and development in Greece or abroad  
•At least 3 years of programming experience in 
Microsoft .NET  
•A deep understanding of relational database 
modeling and SQL  
•Excellent oral and written communication skills 
in both Greek and English  

Experience in the implementation of enterprise 
applications and large transactional databases will 
be considered assets. If you are willing to become 
part of our team of professionals and make a 
difference, please send a detailed CV and a short 
code sample (about 200 LOC in the programming 
language of your choice) to jobs@qualco.gr 
including the job code in the subject line.

Μεγάλη ανώνυμη εταιρία στο χώρο των 
μεταφορών επιθυμεί συνεργασία με:

Μηχανικό Λογισμικού/ Προγραμματιστή 
Διαδικτυακών Εφαρμογών

Λογισμικού  
•Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Αποδεδειγμένη 3ετη εμπειρία σε εφαρμογές 
.NET  
•Άριστη γνώση .NETFramework, και σχετικών 
τεχνολογιών και πλατφορμών όπως  ASP.
Net, VB.Net, Visual Studio, C++, C#, 
TeamFoundationServer.  
•Άριστη γνώση SQL / Σχεδιασμού σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον SQLServer 
2008, Oracle 10g.  
•Κατανόηση και ενασχόληση με 
BIGDATAtechnologies (Hadoop, Cloudera)  
•Άριστη γνώση WebServices, με χρήση 
τεχνολογιών REST,  XML,JSON (JavaScript 
Object Notation)    
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS και των 
διαφορών μεταξύ browsers.  
•Άριστη γνώση  εργαλείων μοντελοποίησης 
όπως UML και μεθοδολογιών ανάπτυξης 
εφαρμογών όπως SCRUM, MSF, RUP, DSDM, 
AGILEDEVELOPMENT  
•Άριστη γνώση διαλειτουργικότητας με άλλες 
εφαρμογές και συστήματα  
•Ικανότητα έρευνας και υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών  
•Ικανότητα για αποτελεσματική εργασία τόσο 
ανεξάρτητα όσο και σαν μέρος ομάδας.  
•Ικανότητα σύνταξης τεχνικών 
κειμένων,  ανάλυσης προδιαγραφών τόσο στα 
Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά και •παραγωγή 
use case models.  
•Portfolioπροηγούμενων έργων. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να παρουσιάσουν ένα project 
τουλάχιστον (που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι) 
με την χρήση της τεχνολογίας .NET.  
 
Η εταιρία παρέχει: 
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα projects, προοπτικές 
εξέλιξης,  ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 
και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας μαζί με portfolio 
των projects σας στο jobs@allweb.gr.

Network Engineer 
A unique opportunity for professional growth! 

Hospitality-oriented IT Company seeks for a 
Network Engineer to work in the company’s 
Asian office, located at Singapore. Minimum 
contract term is two years and accommodation is 
provided by the company. Trips back to Greece 
twice per year are covered by the company. Deep 
knowledge of networking and ability to support 
IT-non-familiar clients is essential. This is a great 
opportunity for a passionate person to bring 
value to an experienced, creative and dedicated 
team and to help them navigate a fast growing 
company.

Candidate Profile 
•Ability to work abroad, with good adaptability to 
a new culture and living environment  
•Excellent written and verbal communication 
skills in English (proficiency level)  
•Ability to work independently and make 
decisions  
•Ability to maintain the highest degree of 
confidentiality and professionalism  
•Degree in Networking or other similar 
technology (CCNA desirable)  
•Perfect understanding of networking (LAN/WAN, 
WLAN)  
•Experience in managing and configuring 
network devices (Routers, Switches)  
•Experience in technical support  
•Willing to travel often  
 
Main Responsibilities  
•Technical design and configuration for emerging 
projects  
•Maintaining, troubleshooting and upgrading of 
existing infrastructure  
•Design and implementation of new installations  
•Resolving and troubleshooting technical issues 

Ηλικίας έως 30 ετών. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@taxationconsulting.gr. 

Ονομασία θέσης: Λογιστής - Εσωτερικός 
Ελεγκτής (με έδρα Θεσ/νίκη)  
 
Περιγραφή θέσης: Μερικές από τις κυριότερες 
αρμοδιότητες της θέσης είναι οι εξής: 
 
•Η χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων, με 
σκοπό τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο των 
συστημάτων και διαδικασιών των εταιριών του 
Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
•Η παραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξίδιών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται.  
•Η διενέργεια ειδικών ελεγκτικών εργασιών  
•Η σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματα των 
ελέγχων.  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα Οικονομικά, 
Χρηματοοικονομικα  
•Άριστη γνώση Ms Office και δυνατότητα χρήσης 
Ελεγκτικών Εφαρμογών  
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου ή σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - 
Λογιστών με γνώσεις σε βιβλία Γ’ κατηγορίας  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας 
(ικανότητα έκφρασης σε γραπτό-προφορικό 
λόγο)  
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
ομαδικό πνεύμα  
•Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές 
ικανότητες  
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Επαγγελματικό περιλαβάλον εργασίας   
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη  
•Μόνιμη απασχόληση  
 
Υποβολή βιογραφικών: Αναγράφοντας ΕΕ001 
στο: hr@meligroup.gr. 

Επιθυμητή Ειδικότητά: Λογιστής 
Θέση: Λογιστήριο Α.Ε. 
Τόπος: Αθήνα – Αγία Παρασκευή

Απαραίτητα Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
λογιστικής κατεύθυνσης, 7ετή προϋπηρεσία 
σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ομίλου 
ανώνυμων εταιριών εισαγωγών – εξαγωγών 
και τεχνικών έργων, πολύ καλή γνώση ΦΠΑ – 
ΚΦΑΣ – Εργατικής Ασφαλιστικής Νομοθεσίας – 
Φορολογίας Εισοδήματος – Ε.Γ.Λ.Σ. – θεμάτων 
Γ.Ε.Μ.Η. – Νομαρχίας, εμπειρία στη διαχείριση 
συστημάτων ERP, άριστη γνώση και χρήση Η/Υ & 
Office, καλή  γνώση αγγλικών.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: γνώση ERP 
SOFTONE, αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση, 
οργανωτικότητα και ομαδικό πνεύμα, γνώση 
Δ.Λ.Π. επιθυμητή.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για 
την εταιρία μας στο www.sychem.gr .

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr ή 
στο φαξ 2106084942 με κωδικό Λ1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
AW – Software Engineer2

Περιγραφή Θέσης: Η Αllweb Solutions ζητά 
Tαλαντούχους Mηχανικούς λογισμικού για 
απασχόληση, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
ανάπτυξη εφαρμογών:

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ή / και 

συνέχεια στη σελ. 08

Αντικείμενο:  
•Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση 
διαδικτυακών και δικτυακών εφαρμογών σε 
περιβάλλον πολλαπλών επιπέδων (multi-tier).  
•Προετοιμασία και παραγωγή εκδόσεων 
τμημάτων λογισμικού.  
•Υποστήριξη σχεδίασης σχημάτων βάσεων 
δεδομένων και βελτιστοποίηση των queries.  
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης 
συστημάτων.  
 
Προφίλ/Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο.  
•3+ χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε 
ανάπτυξη λογισμικού.  
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου.  
•Άριστη γνώση προγραμματισμού με .ΝΕΤ, C#, 
C++.  
•Άριστη γνώση προγραμματισμού με PHP, 
JavaScript, HTML5, CSS, AJAX &  JSON.  
•Εμπειρία στη σχεδίαση σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων και σε SQL (Oracle 11g (PL/ 
SQL), PostgreSQL, SQL Server, MySQL) είναι 
απαραίτητη.  
•Εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Windows 
Server 2008, Linux CentOS 5, Linux CentOS 6.3.  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.  
•Δυνατότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και 
αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και με άριστο 
πνεύμα συνεργασίας.  
•Γνώση εγκατάστασης και παραμετροποίησης 
συστημάτων Apache και VMWare VSphere 5 
Enterprise με VSphere θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
 
Η Εταιρεία προσφέρει:  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων και εμπειρίας.  
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εκπαίδευσης και εξέλιξης.  
•Δυνατότητα εργασίας σε τεχνολογίες και 
προϊόντα αιχμής.  
 
E-mail: mtfrs@skywalker.gr.

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

Senior Developer 
Athens, Greece – Ref: TRG-DEV-H

The Position: 
•Prototyping  
•Develop/maintain programs that reflect the 
specifications based on user requirements  
•Configuration of workflows  
•Assist with the testing of such programs 
together with the other programs making up the 
system  
•Produce the relevant technical documentation  
•Support the work for installing/configuring the 
software required in the environments of the 
project  
•Support troubleshooting activities in production 
environment  
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Minimum 5 years of professional experience in 
IT after the completion of studies with experience 

HYPER PSARO Group owns the largest supermarket chain 
in the Democratic Republic of Congo with a surface total of 
approximately 3800 m2. With our 5 supermarkets in Lubumbashi, 
we are able to fulfill every domestic need by importing and selling 
more than 8,000 products from EU, South Africa, other African 
countries and Asia. HYPER PSARO Group was founded in 
the Democratic Republic of Congo in 1992 in Lubumbashi. The 
Group is a leader in manufacturing and distribution of fuel and 
lubricants, and it is active in importing and trading commodities, 
in farming, and in transportation. Our success is driven by the 
fact that our shareholders originate from Greece and have been 
residents of Lubumbashi since 1965.

We are looking for a dynamic and skillful Area 
Manager to ensure the delivery of exceptional 
operational and commercial standards throughout 
stores in the Area.

Responsibilities: 
•Managing and motivating a team to increase sales and ensure 
efficiency  
•Managing stock levels and making key decisions about stock 
control 
•Analyzing sales figures and forecasting future sales volumes 
to maximize profits  
•Dealing with staffing issues such as interviewing potential staff, 
conducting performance reviews, as well Organizing training 
and development  
•Ensuring standards for quality, customer service and health 
and safety are met  
 
Qualifications: 
•4 years of experience in a managerial position, ideally in a 
supermarket chain  
•Exceptional leadership skills with the ability to motivate 
performance  
•Ability to plan and prioritize workload and delegate accordingly  
•Fluency in Greek and English; knowledge of French is a plus  
•Excellent computer skills; knowledge of Oracle Software will 
be appreciated  
•International experience desirable  
•Strong desire to relocate 

Our offer: You will work in an exciting and friendly work 
environment where you will be given the opportunity to make 
a difference. We offer a highly competitive salary, benefits and 
accommodation for your relocation.

Living and working in the Democratic Republic of Congo 

The Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) 
(DRC), located in central Africa, is the second-largest country 
on the continent. The capital is Kinshasa. French is the official 
language. Life in the D.R.C. has much to offer and provides a 
great intercultural experience – from discovering the beautiful 
countryside to learning everything about the local customs and 
tradition. You will also have the chance to meet and regularly 
interact with other expatriates from Greece and other parts of 
the world. Medical insurance and visa requirements will be taken 
care of by the employer.

For further information about HYPER PSARO Group,  go to 
http://psaro.com/en/index.html. Send your CV at email: hr@
fxcm.gr.

Η εταιρεία LINK2U A.E. που δραστηριοποιείται στην παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, σε Business-to-
Business (Β2Β) & Business-to-Customer (Β2C) περιβάλλον, 
για τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα καθώς και στην παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών – λύσεων για τον δημόσιο τομέα. 
Επιθυμεί να προσλάβει:

Telesales Team Leader 
 (μερική απασχόληση – 5ωρη)

Περιγραφή Θέσης: Ο ρόλος αφορά στην διαχείριση 
ομάδας τηλεφωνικών πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών με σκοπό την παρακολούθηση της επίτευξης των 
στόχων ομάδας τηλεφωνικών πωλητών, την καθοδήγησή τους και 
την καθημερινή παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσής τους. 
Η θέση αναφέρεται στον supervisor του τμήματος των τηλεφωνικών 
πωλήσεων.

Προφίλ υποψηφίου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση υπεύθυνου ομάδας 
τηλεφωνικών πωλήσεων και επιπλέον τουλάχιστον 2 έτων ως 
telesales agent. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Ms Office και κυρίως 
Excel) 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Επιμονή στην επίτευξη των στόχων  
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και 
bonus)  
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@link2u.gr. 

GENEPHARM S.A., a Leading European Generic Pharmaceutical 
Company, with an impressive international customer base, 
seeks to appoint:

QA Validation Manager (REF: QA13)
The candidate is expected to manage the development, 
implementation and maintenance of the company’s validation 
function plans. He/she will create, review and implement 
validation policies, standard operating procedures (SOPs), 
validation plans and protocols. In addition, he/she will maintain 
strict compliance with cGMPs, company SOPs and other 
regulations

The applicant should have: 
•At least bachelor’s degree in Chemistry, Pharmacy, or related 
Science  
•At least 5 years applicable experience in a QA position  
•Excellent knowledge of English, both written and oral  
•Be able to handle multiple tasks/projects, meeting deadlines  
 
The Company offers: 
•Competitive Salary  
•Training and development opportunities  

Candidates who believe they meet the above requirements are 
invited to send their CV in English to the address: GENEPHARM 
S.A., 22C Marathon Avenue, 19009 Pikermi, Fax: 210.60.39.402 
or via e-mail at: hr@genepharm.com. 

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:

Υπάλληλο για το Τμήμα του E-Shop

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση.   
•Άριστη γνώση web design, web development, html, 
Photoshop, flash, Dreamweaver, Javascript.  
•Γνώση λήψης φωτογραφιών.  
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: hr@andreadis.com 
ή στον αριθμό Fax: 210 4836236.

Administrative - Marketing Assistant 
For Entry level Candidates

Description: We are seeking a motivated, detail oriented person 
to serve as assistant to the Executive Director and other staff as 
directed. She will perform a wide ranging set of administrative 
and marketing-related tasks. The office environment is a fast 
paced. This individual must possess outstanding communication 
and interpersonal skills, as well as the ability to organize, plan 
and prioritize work. A collaborative work ethic is critical in this 
role.

Responsibilities: 
•Prepare materials for Executive Director, including recording 
and preparation of minutes, agendas, and committee meeting 
packets.  
•Update and maintain various directories and documents 
including contacts, policies, procedures and others as directed.  
•Process invoices, bank deposits and check requests as 
appropriate.  
•Managing accounting information, journal entries and 
registration documents, invoices and cash accounts.  
•Interacting / dealing with customers, suppliers, banks.  
•Participate in clients meetings, team meetings, demonstrating 
punctuality and preparedness, effectively communicate and 
contribute in a positive manner.  
•Schedule meetings, prepare correspondence, develop and 
maintain an effective filing system.  
•Assist in planning and promoting special events. Maintain 
documentation and status for special event budgets and 
supplemental fees.  
•Manage creation and distribution of monthly e-newsletter.  
•Maintain/update company’s website and social media.  
•Order and keep inventory of office supplies, process incoming 
and outgoing correspondence, answer calls in a professional 
manner; and perform routine clerical work as needed.  
•Provide assistance to marketing initiatives as needed.  
 
Minimum Qualifications: 
•A University degree in Economics/Business (AUEB or UNIPI)  
•Excellent communication skills in English language - written 
and spoken- (Proficiency level).  
•Good working knowledge in all Microsoft Office applications, 
particularly in spreadsheets on Excel and creating •Power Point 
presentations  
•Familiarity of using a CRM program  
•Competency in the use of financial software such as X-Line.  
•Any equivalent combination of training and experience will be 
considered. 

Please submit resume to bd8@zeitkronen.com to the attention 
of Ms Roumelioti. Only shortlisted candidates will be contacted.

Σύμβουλος Μάρκετινγκ Ιατρικών 
Υπηρεσιών (MARK 0403) Αθήνα

Περιγραφή: Καταξιωμένο και εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο με 
παροχή υπηρεσιών σε στοχευμένο κοινό, αναζητά Εξωτερικό 
Σύμβουλο Μάρκετινγκ (Δ.Π.Υ) για την προώθηση της εταιρικής 
του εικόνας.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την 
διαχείριση του ατομικού και εταιρικού προφίλ του εξειδικευμένου 
ιατρείου με πολυετή δραστηριότητα και την προώθηση της 
εικόνας νέου ιατρικού κέντρου με έδρα την Αθήνα, παράρτημα 
στην Θεσσαλονίκη και πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Η 
δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής θα πρέπει να βασίζεται 
στις ιδιαιτερότητες και περιορισμούς του ιατρικού κλάδου. 
Επίσης θα αναλάβει την ανάδειξη της επιστημονικής εικόνας των 
επικεφαλής ιατρών, αξιοποιώντας τα new social media και το 
υπάρχον πελατολόγιο από όλη την χώρα.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον χώρο της παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών (μάρκετινγκ, προβολή, δημόσιες σχέσεις, 
οργάνωση)  
•Σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (κάτοχος Πτυχίου στον χώρο 
του Μάρκετινγκ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)  
•Αριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείρισης των 
new social media  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή γνώση σχετικής ιατρικής ορολογίας (Αγγλικά)  
•Επικοινωνιακός, συνεργάσιμος, ικανός να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες και να υποβάλλει υλοποιήσιμες προτάσεις 
οργάνωσης και ανάπτυξης χωρίς συνεχή καθοδήγηση  
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr.



ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20138

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

ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 9

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

in Java/JEE Development and at least 3 years in 
Database development  
•Proven working experience with programming 
languages, methods and tools: XML, SQL, JDBC, 
Eclipse, Design Patterns, GIT  
•Good knowledge of PL/SQL and Java stored 
procedure  
•Experience with data migrations and data quality 
testing  
•Knowledge on Agile Software Development and 
UML  
•Excellent verbal and written communication 
skills in English  
•Team spirit and able to work in an international 
and multi-cultural environment  
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. •Therefore, previous 
experience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required 

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

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

Systems Administrator

As a Linux Administrator at our Company 
you will be part of a team providing support to 
our customers, including issues on our large 
infrastructure.

Required Skills: 
•Excellent knowledge of the Plesk control panel.  
•Excellent knowledge of the Linux operating 
system. (Ubuntu/Debian & Redhat EL/CENTOS)  
•Excellent knowledge of Apache, MySQL  
•Excellence Knowledge on how the DNS system 
Works. (Bind/Named Knowledge Required)  
•Knowledge in configuring and maintaining a 
Linux Firewall with Iptables  
•Knowledge of bash scripting   
 
Desired Skills: 
•Experience in Virtulization with Vmware  
•SAN Storage Administration, Setup, 
Maintenance. (experience in Dell Eqallogic 
Devices)  
•Experience in Maintenance and setup of 
Network Switches. Performing simple networking 
tasks (Vlans, Routing)  
•Knowledge in MRTG/Cacti and SNMP protocol  
•Knowledge of implementing a HA enviroment 
using Nginx, Haproxy, Heartbeat, Mysql 
Replication 
•Knowledge of Setting up and maintaining, and 
monitoring a simple IDS system (Ossec for 
example).  
•Knowledge of Mod_security for Apache 
programming skills in php, my sql, javascript will 
be considered a strong asset  
 
Send your cv to e-mail: tlc@skywalker.gr. 

CALL CENTER
Διαχειριστής Εταιρικών Πελατών Εξωτερικού 

(IT 0402) 
 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Καταξιωμένη Εταιρία παροχής 
εταιρικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (Β2Β), από 
τις κορυφαίες στον κλάδο της, με διεθνή παρουσία 
και μεγάλες περαιτέρω προοπτικές διεθνούς 
ανάπτυξης αναζητά Διαχειριστή Εταιρικών 
Πελατών Εξωτερικού για την υποστήριξη της 

Ρωσικής αγοράς.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα διαχειρίζεται την τηλεφωνική και ηλεκτρονική 
επικοινωνία και συντονισμό ενεργειών παροχής 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών με τους εταιρικούς 
πελάτες στις χώρες ευθύνης (Ρωσία).

Απαραίτητα Προσόντα 
•Άριστη γνώση Ρωσικών (σε προφορικό και 
γραπτό επίπεδο)  
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση MS Office  
•Επαγγελματική εμπειρία από τον κλάδο 
υποστήριξης εξαγωγών/ logistics/ πωλήσεων 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr.

Η iFast, επίσημος εμπορικός συνεργάτης μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου, αναζητά άτομα 
με φιλοδοξίες και όραμα, για άμεση πρόσληψη 

στο τμήμα Call Center.

Καθήκοντα: Τηλεφωνική πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία  
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office)  
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική προώθηση 
υπηρεσιών και προϊόντων τηλεφωνίας  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Παροχές: 
•Μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•8ωρη σύμβαση αορίστου χρόνου  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες  
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη 
προκλήσεις  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@ifast.gr.

Η  PLEGMA NET Ε.Π.Ε αναπτύσσοντας 
τις δραστηριότητες της στον χώρο 
κινητής τηλεφωνίας ΑΝΑΖΗΤΑ 
Συνεργάτες για την στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου για λογαριασμό μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόxου.

Περιγραφή θέσης: Εξυπηρέτηση πελατών 
κινητής τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ  
•Επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις  
•Ευφράδεια ελληνικού λογού  
•Ομαδικότητα  
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερή μισθοδοσία  
•Bonus παραγωγικότητας  
•5θήμερη εργασία  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α.  
•Συνεχή εκπαίδευση marketing  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο       
r.vorgias@plegmanet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
211 1043581 -2. Περιοχή: Άγιος Ελευθέριος 
(Πλησίον ΗΣΑΠ).  

Υπάλληλος Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
Κωδικός Αγγελίας: COL_42

Δικηγορική εταιρία, προσλαμβάνει άμεσα 
υπαλλήλους για θέσεις Διαχείρισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Οι αρμοδιότητες της 
θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμενες τηλεφωνικές 
κλήσεις καθώς και καταχώρηση των δεδομένων 
στο σύστημα της εταιρίας.

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Τουλάχιστον 6 μήνες προϋπηρεσία σε 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι 
απαραίτητη  
•Καλή Χρήση Η/Υ (Ms Office)  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία ωραρίου  
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρης Απασχόληση (8ωρο)  
•Σταθερός Μηνιαίος  Μισθός (συν νόμιμες 
προσαυξήσεις)  
•Bonus  
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:               
call@skywalker.gr.

Υπάλληλος Τμήματος Εισπράξεων/
Πληρωμών

Η MATRIX, Μεσίτες Ασφαλίσεων και 
Αντασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία, με ηγετική 
θέση στο χώρο των αντασφαλίσεων με έδρα το 
κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει υπάλληλο 
για τμήμα Εισπράξεων/Πληρωμών, έως 27 ετών.

Ο/Η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων/Λογιστικής/
Χρηματοοικονομικών  
•Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, 
προφορική και γραπτή επικοινωνία  
•Άριστη χρήση υπολογιστών (MS Office, Internet)  
•Ευελιξία, Ομαδικότητα  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν  
 
Για αποστολή βιογραφικού:                              
hr@matrix-brokers.com.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Πωλήτρια 
για το υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει 
να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Διάθεση εξυπηρέτησης της ανάγκης των 
πελατών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της 
υπόδησης  
•Έως 30 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της 
αγοράς  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης 
 
Αποστολή Βιογραφικού μαζί με πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@dexim.gr.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Προϊσταμένη & Βοηθό Προϊσταμένης Για 
Αττική    

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του επίπλου 2 έτη 
τουλάχιστον   
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ως 40 ετών (αφορά την Υπεύθυνη 
Καταστήματος) 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com ή στον αριθμό Fax: 
210 4836236.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάρτα ανεργίας σε ισχύ  
•Προϋπηρεσία στον χώρο  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα 
επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στο e-mail: 
hr@andreadis.com ή στον αριθμό Fax: 210 
4836236.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Συνεργάτες – Πωλήσεων 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης του 
τμήματος Web-Marketing  αναζητά Συνεργάτες. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη  
•Φιλοδοξίες εξέλιξης 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 
τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλ: 210-34.69.007, Fax: 210-34.69.001, E-mail: 
info@practivities.gr.

Sales Executive (Mobile Networks 
Department) (SAL 0401) 

 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Καταξιωμένη Εταιρία παροχής 
εταιρικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (Β2Β), 
από τις κορυφαίες στον κλάδο της, με διεθνή 
παρουσία και μεγάλες περαιτέρω προοπτικές 
διεθνούς ανάπτυξης αναζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων για την διεθνή αγορά. 
 
Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα είναι υπεύθυνος για την προώθηση και 
ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων Β2Β, με 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας του εξωτερικού. Θα 

διερευνά τις χώρες που βρίσκονται στην ευθύνη 
του για νέες προοπτικές συνεργασίας με μεγάλες 
εταιρίες και θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή 
συγκεκριμένων προτάσεων, με τελικό σκοπό την 
επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας (Β2Β και όχι retail)  
•Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (όχι 
retail)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (ως μητρική) και πολύ 
καλή γνώση τεχνικής ορολογίας  
•Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι σε Marketing ή Business 
Administration  
•Σύγχρονο προφίλ, άριστος γνώστης διαδικτύου 
και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:            
cv@anadeixi.gr.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας 
καταστημάτων, με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στελέχους στην Ξάνθη:

Στέλεχος Πωλήσεων Καταστήματος 
κωδ. STSXA-12

Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και 
αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος, με 
επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
του. 
 
 
Προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή 
μάρκετινγκ  
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
Υπεύθυνες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 
λιανικής.  
•Καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα πολύ 
καλής επεξεργασίας, ανάλυσης και κατανόησης 
αριθμητικών δεδομένων  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στη 
διοίκηση καταστήματος και αποτελεσματικής 
καθοδήγησης της ομάδας πωλητών  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
αυτενέργειας, και λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας καταστήματος  
•Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης 
πωλήσεων, επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας  
•Ατομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας. 
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr στο fax: 
2310-517.494. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι 
υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση 
και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

The Leading PV Company in Greece is seeking 
to recruit a:

Sales Representative  
with at least 4 years experience in the 

manufacturing, or distributing or service 
sector.

A successful candidate must possess a degree 
in Business Administration, or Marketing, or 
International Business or Engineering. Proficiency 
in using Microsoft Office Suite applications. 
Demonstrated aptitude for problem-solving, 
ability to determine solutions for customers. 
Must be results-orientated and able to work both 
independently and within a team environment. 
Must possess excellent verbal and written 
communication skills in Greek and English. 
Knowledge of any additional language will be 
considered an asset. 

Candidates fulfilling the above mentioned 
prerequisites, please send your Curriculum 
Vitae to e-mail: sc@recom.gr.

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ  ζητά 
συνεργάτες: 
 
Πωλητή - Δημοσιογράφο για την ανάπτυξη 
νέου δυναμικού portal σ΄όλη την Ελλάδα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις   
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών δημοσιογραφίας  
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (δυνατότητα 
μετάφρασης)  
•Αγάπη για την Ελλάδα - Γνώση γεωγραφίας 
Ελλάδος (πατριδογνωσία!)  
 
Θα συνεκτιμηθούν: 
•Γνώση ενημέρωσης πλατφόρμας cms (word 
press)  
•Γνώση internet marketing (διαφημίσεις-χορηγίες)  
 
Η εταιρεία παρέχει 
•Ευέλικτο ωράριο  
•Διαχρονικά ποσοστά επι των πωλήσεων  (χωρίς 
οροφή)  
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.  
•Δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας 
(επαρχία) 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές και πρέπει να συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο fax.: 210-3425967 ήστο email: hr@lyhnia.gr. 
Πληρ. Κος Βγόντζας Αθ.. ΤΗΛ 210-3410436.

Η εταιρία Ammon Ovis, the sales company 
αναζητά:

Συνεργάτες για τις εξής θέσεις:

•Εταιρικός Πωλητής για προώθηση καφέ σε 
καταστήματα μαζικής εστίασης  
•Εταιρικός Πωλητής για την προώθηση 
εκτυπωτικών υπηρεσιών  
•Εταιρικός Πωλητής για την προώθηση 
Αναλώσιμων Εκτυπωτικών μηχανημάτων  
•Εταιρικός Πωλητής για την προώθηση 
συμβολαίων μακροχρόνιας μίσθωσης 
αυτοκινήτων  
•Πωλητής Λιανικής πώλησης Αθλητικών ειδών  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ  
•Σχετική εμπειρία στους παραπάνω τομείς. 

Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: cv@skywalker.gr με 
ΚΩΔΙΚΟ 130401Α.

Η Γ. Ασημακόπουλος ΕΠΕ, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος των κλιματιστικών μηχανημάτων 
Inventor, ζητεί άμεση πρόσληψη για:

Στέλεχος Τμήματος Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση και διεύρυνση πελατολογίου σε 
Αθήνα και επαρχία 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Τριετής  προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε 
καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών και 

κλιματιστικών  
•Συστάσεις  
•Ηλικία έως 35 ετών (εκπληρωμένη στρατ. 
θητεία)  
•Καλή γνώση Η/Υ: MS Office, Windows  
•Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Laptop και εταιρικό κινητό τηλέφωνο  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και πολλές 
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Website: www.inventor.ac Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: cv@inventor.ac.

Μεγάλη Εταιρεία Αυτοκινήτων ζητάει Πωλήτρια 
για πωλήσεις αυτοκινήτων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:        
auto@skywalker.gr.  

Εταιρεία εισαγωγής και παραγωγής 
δερμοκαλλυντικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο –η Πωλήσεων

Με έδρα τη Αθήνα για την κάλυψη νομού Αττικής 
και Νοτίου Ελλάδος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης 
εκπαίδευσης  
•Γνώση χρήσης Η/Υ  
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε επαγγελματικές 
πωλήσεις, στο χώρο των δερμοκαλλυντικών  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
•Ευχάριστο χαρακτήρα, δυναμική 
προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία  
•Προσανατολισμό στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων  
•Έντονη επιθυμία για απόκτηση γνώσεων και 
επαγγελματική ανάπτυξη  
 
Η εταιρία προσφέρει: Ικανοποιητικές αποδοχές, 
εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτικές καριέρας σε μία 
δυναμικά εξελισσόμενη ομάδα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:            
human@skywalker.gr.

Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των συνθετικών κουφωμάτων – θερμομόνωσης - 
φωτοβολταικών συστημάτων, αναζητά:

Ανεξάρτητους Συνεργάτες για την περιοχή  
του Νομού Θεσσαλονίκης και της Βορείου 

Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υπεύθυνη 
θέση πωλήσεων των ανωτέρω ειδών (με σειρά 
προτεραιότητας στο χώρο της θερμομόνωσης, 
των φωτοβολταικών συστημάτων και των 
συνθετικών κουφωμάτων)  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Δεξιότητες επικοινωνίας, ευχέρεια στο λόγο  
•Πολύ καλές γνώσεις διαπραγματευτικής 
ικανότητας  
•Εργατικότητα και διάθεση για επιτυχία σε έναν 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο  
•Δυνατότητα ταξιδιών κυρίως εντός της Βορείου 
Ελλάδας  
•Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (word, excel, 
internet)  
 
Επιπρόσθετα προσόντα 
•Καλή γνώση Αγγλικής  
•Επιθυμητό πτυχίο (όχι απαραίτητο) ΤΕΙ – ΑΕΙ 
τμημάτων μηχανολογίας 

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν 
•Πωλήσεις στον τομέα της ενεργειακής 
αναβάθμισης κτηρίων  
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου  
•Επικοινωνία με υπάρχον πελατολόγιο για 
εξεύρεση νέων αναγκών  
•Σύνταξη προσφοράς, μελέτη και 
διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της συμφωνίας  
•Μελέτη της αγοράς και του ανταγωνισμού  
•Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στους ιδιοκτήτες 
του ομίλου και στο τμήμα πωλήσεων  
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο προμηθειών επί των 
πωλήσεων  
•Εταιρικό κινητό  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
stelexos2@skywalker.gr. 

Auto Marin A.E. αναζητά Διευθυντή - 
Επιθεωρητή Πωλήσεων. 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
μεταξύ των άλλων για τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•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.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος 
και πληρέστερος Εκπαιδευτικός Όμιλος στην 
Ελλάδα, διανύοντας μια καταξιωμένη πορεία 
από το 1957, έχει συμβάλει καταλυτικά στην 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής 
και γενικότερα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

 Υπεύθυνο/ η Πωλήσεων  Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων 

για το ΙΕΚ Ξυνή του Πειραιά - (κωδικός θέσης: 
ΠΕΠ_Π13)

Θέση 
•Αναλυτική παρουσίαση και προώθηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ομίλου  
•Σωστή και έγκυρη ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε υποψήφιους 
αλλά και ήδη υπάρχοντες σπουδαστές  
•Άριστη γνώση και διαχείριση των social media  
•Γνώση της αγοράς εκπαίδευσης 

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά 
•Ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης και 
των πωλήσεων  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην 
επίτευξη των στόχων  
•Ικανότητα ανάληψης πολλαπλών καθηκόντων 
και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου  
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με 
ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Υπευθυνότητα  
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•Ομαδικό πνεύμα 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Κολεγίου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, κατεύθυνσης 
Marketing & Πωλήσεων κατά προτίμηση 
(Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
(κατά προτίμηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΙΕΚ, ΚΕΣ, Κολεγίου)  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας 
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές & bonus  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@xinis.com. 
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης 
ΥΠΕΠ_Γ13 στον τίτλο του e-mail.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητούνται Ιατροί: 
 
•Όλων των Ειδικοτήτων 
•Χωρίς Ειδικότητα

Για εργασία στη Γερμανία. Άριστες συνθήκες, 
υψηλοί μισθοί. Απαραίτητη προϋπόθεση 
γνώση Γερμανικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2). Για 
πληροφορίες: 2810 330009 καθημερινά απο 
09:30 - 14:30, κα Βενιανάκη, κα Καλπακτσή 
e-mail: info@md-hellas.gr.

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας. Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, 
γνώση Αγγλικών & προϋπηρεσία. Αποστολή 
Βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο 
fax:  210 8212611. Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ: 210 8211888 και στην ιστοσελίδα μας: 
www.sosiatroi.gr.

Ζητούνται Ειδικοί Ιατροί για Ολλανδία και 
Βέλγιο

Η ZETA MEDICAL RECRUITMENT Nederland, 
εξειδικευμένη  στον τομέα υγείας, ασχολείται 
αποκλειστικά  με την επιλογή και τοποθέτηση 
σε δημόσια (NHS) και ιδιωτικά νοσοκομεία της 
Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας επαγγελματιών 
υγείας που επιθυμούν μια διεθνή καριέρα με 
άριστους όρους εργασίας.

Ιατροί

Σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω θέσεις 
εργασίας από 1/5/2013 στις παρακάτω 
ιατρικές ειδικότητες σε 3 μεγάλα νοσοκομεία 
της Ολλανδίας και 2 του Βελγίου αντίστοιχα: 

•Anaesthesia specialist - English and/or French 
speaking (BNL 013)  
•Cardio-Anaesthesia specialist - English and/or 
French speaking (BNL 014)  
•Gastroenterologist with Endoscopy Experience - 
English or French speaking (BNL 015)  
•Neurology specialist - English or French 
speaking (BNL 016)  
•Internal Medicine specialist - English and/or 
French speaking (BNL 017)  
•Pulmology specialist - English and/or French 
speaking (BNL 018)  
•Pathologist - English and/or French speaking 
(BNL 019)  
•Paediatrician - English and/or French speaking 
(BNL 020)  
•Psychiatrist - German or English speaking (BNL 
021)  
•Radiologist (interventional) - English and/or 

French speaking (BNL 023) 

Οι ενδιαφερόμενοι Iατροί να αποστείλουν 
άμεσα το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα 
στα Αγγλικά, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 
μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στο 
email: hr@zetamentor.com. Οι υπηρεσίες 
της ZETA MEDICAL RECRUITMENT είναι 
δωρεάν για τους επαγγελματίες υγείας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η Perikles Swiss Jobs είναι μία ελβετική 
εταιρία, που εξειδικεύεται στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής κατάλληλα καταρτισμένουν ανθρώπινου  
δυναμικού από την Ελλάδα.  Στην Ελβετία υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 
στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων, καθώς και  οίκους ευγηρίας.  
Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, που επιθυμείτε μια 
διεθνή καριέρα με άριστους όρους εργασίας, τις 
απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. 

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα 
Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά. 
 
Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες: 
 
Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη 
επαγγελματική κατάρτιση  και σχετική 
προϋπηρεσία. 
 
Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό 
για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές, γεμάτους όρεξη για 
δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν στον 
επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι 
σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά 
έγγραφα.Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Εάν ναι, 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
info@perikles.ch. 

Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια / Επισκέπτης 
Υγείας (MISC 0327) 

Λάρισα

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχοι 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) στην αναφερόμενη 
περιοχή.

Καθήκοντα Θέσης: Προσφορά κατ’ οίκον 
ιατρικής υποστήριξης σε ασθενείς. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών Υγείας ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής ή Πτυχίο 
ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών  
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος  
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:            
cv@anadeixi.gr.

Ζητούνται Νοσηλευτές για Ολλανδία και Βέλγιο

Η ZETA MEDICAL RECRUITMENT Nederland, 

εξειδικευμένη  στον τομέα υγείας, ασχολείται 
αποκλειστικά  με την επιλογή και τοποθέτηση 
σε δημόσια (NHS) και ιδιωτικά νοσοκομεία της 
Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας επαγγελματιών 
υγείας που επιθυμούν μια διεθνή καριέρα με 
άριστους όρους εργασίας.

Νοσηλευτές

Για την Ολλανδία αναζητούνται νοσηλευτές 
(Κωδ. Θέσης Ca-Giv01) για εσωτερική κατ’ οίκον 
νοσηλεία με αρχικό συμβόλαιο συνεργασίας ενός 
(1) έτους με προοπτική επέκτασης στα πέντε 
(5) έτη. Εργασία 40 ώρες/εβδομάδα, δωρεάν 
διαμονή και καθημερινά έξοδα διαβίωσης, πλήρη 
ασφάλιση, μισθός 1.400,00 Ευρώ καθαρά/μήνα.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Καλή Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών  
•Άδεια – Δίπλωμα Οδήγησης 

Οι ενδιαφερόμενοι Nοσηλευτές να αποστείλουν 
άμεσα το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα 
στα Αγγλικά, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 
μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στο 
email: hr@zetamentor.com. Οι υπηρεσίες 
της ZETA MEDICAL RECRUITMENT είναι 
δωρεάν για τους επαγγελματίες υγείας.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού
καθώς και των ασθενών με την εταιρία. 

(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 
εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, 
αγγειολόγων  
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί τών πωλήσεων, και 
αναλόγως αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη 
υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου  
•Εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Κινητό  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:              
info@kifidis-orthopedics.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρίας 
πελάτη στον χώρο των οικιακών συσκευών, 
αναζητά να προσλάβει Τεχνικό Ψυγείων, 
Πλυντηρίων και Κλιματιστικών, με έδρα την 
Αθήνα.

Περιγραφή εργασίας: 
•Επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για 
επιδιόρθωση βλάβης 
•Παραγγελία ανταλλακτικών 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής προσόντα: 

•Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής / ΙΕΚ 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικών 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Βιογραφικά στο e-mail:                          
randstad@randstad.gr, Υπεύθυνος επικοινωνίας 
: κα Ελευθερία Θεσσαλονικεύς, τηλ. 210 67 
70 523 fax. 210 67 70 526. Ακολουθήστε 
μας στο: Facebook, LinkedIn, Twitter. Site:          
http://www.randstad.gr.

Η εταιρεία MEDIPRIME S.A. που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ζητά 
να προσλάβει για τα κεντρικά της γραφεία στην 
Αθήνα:

Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες  
•Προϋπηρεσία στον τομέα συντήρησης 
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης  
•Ηλικία υποψηφίων από 28 έως 35 ετών  
 
Προσφέρουμε: 
•Αυτοκίνητο  
•Ιδιωτική ασφάλεια ζωής  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: info@mediprime.gr.

Το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΑ PALLAS VILLAGE ζητά 
να προσλάβει:

Συντηρητή (Ηλεκτρολόγο)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  
•Τεχνικές γνώσεις ευρέως φάσματος  
•Γνώση λειτουργίας πισίνας  
•Γνώση τουλάχιστον Αγγλικών 
 
Θα δοθεί προτεραιότητα στο προσόν: 
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία.   
 
Μόνο βιογραφικά με τα παραπάνω προσόντα. 
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα 
στο fax: 23750 81419 ή με e-mail στο             
cv@athena-pallas.gr.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

1 Ξυλουργός

Technical Service. 

Τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνολογίες όπως η 
αντίστροφη όσμωση και αφαλάτωση καθώς και 
πλήθος εγκαταστάσεων στο ΣΠΑ, θερμαινόμενη 
πισίνα, τζακούζι και ηλιακούς θερμοσίφωνες 
Βασική γνώση αγγλικής θα θεωρηθεί προσόν. 
Βασική προυπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής 
ή εθνικές  ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση 
αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:       
hydra05@otenet.gr.

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

 
 

 
Χριστόφορος Χριστοφής  
Έκθεση Ζωγραφικής: 7–28 Απριλίου 2013 

 

       14.4  7 µµ  Οµιλία:  Χρ. Χριστοφής - Η κλασική δραµατουργία  
                         από τον Αισχύλο ως τις µεγάλες σύγχρονες παραστάσεις 

       17.4  9 µµ  Μουσική Σκηνική Καντάτα:  Ηµερολόγιο για Περαστικούς 
                         Στίχοι-κείµενα: Χρ. Χριστοφής  Μουσική: Περικλής Κούκος 
                         Μουσικοί: Όλγα Πάσχου, φωνή - Τάκης Τζουνάκος, πιάνο 
                         Αφηγητής: Γιώργος Χρανιώτης 

       22.4  9 µµ Θέατρο: Τουλούζ Λωτρέκ - Η Φαντασία της Αµαρτίας 
                        µε τους Μπίλιω Καλιακάτσου και Θοδωρή Κορόζη 

Επιµέλεια Πάνος Δηµητρακόπουλος 

Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα  τ 210 3246614  
συνέχεια στη σελ. 14

Μεγάλη Εταιρεία Αντιπροσωπειών Αυτοκινήτων 
στην Αθήνα, ζητάει:

Τεχνικό Σύμβουλο - Παραλήπτη Συνεργείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ειδικότητα Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου (Κατά 
προτίμηση με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).  
•Τεχνική εκπαίδευση COTECH Renault.  
•Εμπειρία στον κλάδο αυτοκινήτων με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση και πλήρες ιστορικό προϋπηρεσίας.  
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού και 
επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές.  
•Ικανότητα ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος 
και της συνεργασίας.  
•Οργανωτικό και υπεύθυνο χαρακτήρα. 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός & Bonus βάσει στοχοποίησης.  
•Διαρκής εκπαίδευση από τις εισαγωγικές.  
•Δυνατότητα εξέλιξης εντός της οργάνωσης της 
εταιρίας.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά την 
διαδικασία επιλογής μέσω βιογραφικών και 
συνεντέυξεων. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: sales@lamdasa.gr.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Μεγάλη Εταιρεία Αυτοκινήτων ζητάει 
Μηχανογράφο. 
 
Προσόντα: Γνώσεις  σε βάσεις δεδομένων. 
 
Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα μεταπτυχιακό και 
γνώσεις σε SQL,  ALTECATLANTIS, INCADEA 
σε MICROSOFTNAVISION. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:        
auto@skywalker.gr. 

Cloudbiz is seeking a Business Analyst / Tester 
to support the application development of in house 
and outsourced accounts. The candidate shall be 
based in Athens.

Responsibilities: 
•Analyse and develop Business/Functional 
Requirements  
•Identify the test scenarios that will cover the 
scope of the initial requirements  
•Test  final system requirements  
•Provide user support on all systems applications  
•Develop system documentation as well as user 
training materials.  
•Develop reporting for users on an ad-hoc basis  
•Update user guides and training materials  
 
Required skills: 
•BS/BA degree or equivalent experience. 
Degrees in Computer Science, Information 
System Engineering, MIS or other relevant field 
of study preferred;  
•Previous testing experience; 
•Ability to cope with fast changing technologies 
used in application development;  
•Excellent verbal and written communication 
skills in English;  
•Strong organizational and analytical skills with 
meticulous attention to detail;  
•Self-starter with a strong sense of accountability 
and proven results;  
•Ability to manage complexity and comfort with 
ambiguity;  
•Strong customer and user experience focus;  
•Strong analytical and problem solving skills;  
•Solid understanding of software development 
lifecycle;  
•Coordinate with technical and business users  
 
Desired skills: 
•Advanced degrees will be considered a plus;  
•Writing and executing manual test scripts will be 
considered a plus.  
 
Cloudbiz provides a creative and  challenging 

environment which encourages team spirit, 
cooperation and continuous learning. 
If you are interested in the above mentioned 
position, please send your CV quoting 
the respective Ref No (BA/T) by email at:             
hr@cloudbiz.eu. 

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του 
φυτικού φυσικού καλλυντικού και 34 χρόνια με 
πρωτοπόρο δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη ζητά:

Υποστηρικτή Μηχανογραφικών Εφαρμογών 
 (ERP Administrator) (κωδ. Θέσης: ΙS)

Κύριες αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για την 
υλοποίηση έργων πληροφορικής σχετικά με 
συντήρηση και ανάπτυξη υπάρχοντος ERP 
συστήματος (Microsoft Dynamic NAV)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής.  
•Μεταπτυχιακές Σπουδές επιθυμητές.  
•Πολύ καλή γνώση Microsoft SQL Server 
Administration και SQL Programming.  
•Απαραίτητη η γνώση ERP Navision 
της  Microsoft, όπως και γνώσεις Hardware/
networking.  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ΙΤ θέσεις  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. Η γνώση Ισπανικής 
γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.  
 
Ικανότητες: Άτομο με ηγεσία, δημιουργικό, 
ευέλικτο, με πολύ καλές ικανότητες οργάνωσης 
και επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας.

Διεύθυνση κα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
APIVITΑ, Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων. 
Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας, Μαρκόπουλο Αττικής, τ.κ. 
19003. Τηλ: 210 2854430, φαξ: 210 2843580,  
e-mail: hr@apivita.gr, (κωδ.θέσης: ΙS).

IN GROUP, one of the fastest growing human 
resource companies in Greece, certified according 
to ISO 9001:2008 for recruitment and selection, 
is seeking on behalf of its client, a Commercial 
Chemical company:

 A Salesman in IT (Hardware) 
(HR 19958)

Candidate profile: 
 
Required Skills: 
•University level with IT specialization (Please 
note that no other fields will be considered 
as candidates) •Experience in SELLING IT 
(HARDWARE)  
•Minimum 3 years in similar position  
•A “hands-on” attitude is a must  
•Achievements drive and results orientation  
•Strong communication, negotiation and 
organization skills  
•Strong team management and interpersonal 
skills   
•Very Good Knowledge of English  
 
Remuneration:

The company offers an attractive remuneration 
package and challenging career opportunities 
within a dynamic multinational working 
environment. No terminology in this advert is 
intended to discriminate on the grounds of age, and 
we confirm that we will gladly accept applications 
from persons of any age for this role. If you 
believe that you have the above qualifications and 
this opening sounds challenging to you, please 
submit your CV quoting code (HR 19958), till 
30/04/2013  by e-mail to: 
cv@ingroup.gr, or by fax: 210 8210230.

A pioneering company that specializes in oriental 
tobacco, which has built its success upon the 
insight into human capital dynamics, a unique 
corporate culture and the innovative transfer of 
knowledge. MISSIRIAN S.A. is committed to 

the pursuit of excellence, diversity and equal 
employment opportunity policy.

Career Opportunity: The ideal profile for 
the SAP Key User position (Job Ref. ID:  
SAP.KEYUSER.K.1.1.13) is a high caliber 
professional, who will ensure the continued 
prosperity and growth of the company by 
maximizing all opportunities and the requirements 
at the highest levels. 
 
Job Overview 
 
Main Responsibilities 
•Assist in the implementation, administration 
and coordination of the SAP FI/ CO/TR/FI-AA 
Modules  
•Ensures that the SAP system works in 
accordance with the company processes and 
procedures  
•Training and support of End Users 
•Identify improvement opportunities in the area of 
his/her responsibility

Job Related Qualifications 
 
Educational Requirements     
•BSc in Computer Science or Computer 
Engineering  
•MSc in a relevant academic field is desirable  
 
Experience Requirements 
•At least 3 years of relative working experience  
•At least 5 years of general working experience 
in the  Information Technology field  
•Strong Know how in various SAP modules  
•Deep understanding of financial / accounting / 
controlling / business processes  
 
Core Competencies 
•Quality oriented  
•Project Management  
•Planning / Time Management  
•Organization  
•Results oriented  
•Proactive & analytical thinking  
 
Other Job Requirements 
•Fluent English  
•SAP Certification is desirable 
 
Offer: The Company offers an active career by 
building a long-term relationship, competitive 
remuneration package and continuous training 
within a stimulating and growing working 
environment.

Application Process: If you are looking for a 
fascinating career, please send or download your 
application in English at by 19/04/2013.

Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae, Cover Letter and 
a Business Photo  
•Quote the relevant Job Ref. ID  
•Include the names, addresses and/or email 
details of three referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential. MISSIRIAN S.A. 9th klm National 
Road Kavala - Drama, 640 12 Kavala, Greece.    
www.missirian.gr. Send your cv to e-mail:                
hr@missirian.gr.

ΟΔΗΓΟΙ
Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη 
και αξιοσημείωτη παράδοση. Θέλοντας να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες 
και προϊόντα και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Οδηγός

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ξένων Γλωσσών 
•Δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας 
•Χαρούμενη διάθεση και επικοινωνιακές 
ικανότητες  
•Διάθεση για προσφορά  
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν στο         
hotelsaintjohn@gmail.com. Τηλ: 6977 439894.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

1 Μπαρ Μάνατζερ

Food & Beverage

Εμβληματικές ικανότητες πωλήσεων σε ένα 
μοναδικό περιβάλλον για τα υψηλότερα standards 
φιλοξενούμενων. Εξυπηρέτηση πελατών, 
ικανότητες πωλήσεων, μέτρια γνώση αγγλικής και 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικά. 
Βασική προϋπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής 
ή εθνικές  ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση 
αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hydra05@otenet.gr.

Το Salvator Hotel Villas & Spa στην Πάργα,  
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Σερβιτόρο a la carte

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης Τουριστικής 
σχολής  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3ετών σε ξενοδοχεία 4* η 
5* σε a la carte εστιατόρια  
•Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας.  
•Επαγγελματική παρουσία και ευχάριστη 
προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες  
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά Windows, Excel  
•Γνώση Εστιατοριακής τέχνης  
•Γνώσεις οινολογίας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού POS (MICROS) 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
reservations@salvator.gr. 

Το Salvator Hotel Villas & Spa στην Πάργα, 
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Μάγειρα Α’

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε θέση Α’ Μάγειρα  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην θέση του 
Sous Chef  
•Ικανότητα στην διοίκηση, επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 

∆ιάλεξε σήµερα 
µια εθελοντική 
εργασία στο
www.voluntaryaction.gr

ΒΟΗΘΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΝΑ

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
ΟΠΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Υπάρχουν µη κυβερνητικές
- µη κερδοσκοπικές

οργανώσεις που δρουν
καταλυτικά στην παραγωγή

κοινωνικών αγαθών
και στην αναδιανοµή πόρων

στην Ελλάδα της κρίσης.

Ροβέρτου Γκάλλι 87 • 16346 • Ηλιούπολη • Αθήνα 
Τηλ.: 210 9956280 • Fax.: 210 9956208

E-mail: info@shirtaki.com • www.shirtaki.com
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στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reservations@salvator.gr.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 
2013 professionals for the position of:

Head Pastry Chef

Job Description: To prepare all types of pastry as 
assigned by the Executive Chef of the outlet. 
 
Candidate Profile 
•At least six years of experience at the same 
position in a big volume operation (hotel or 
patisserie)  
•Very good command of English language  
•Pastry chef degree  
•Pleasant personality  
•Excellent communication and 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:

Maria Karafoulidou, Human Resources and 
Development Department, Kassandra, Chalkidiki, 
630 77.  Τel.: 23740 99440. Fax: 23740 99 441. 
E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr. 

Creta Maris Beach Resort, a 5* hotel situated in 
the beautiful location of Hersonissos in Crete. 
 
Position 
 
Italian Speaking Assistant Waiter or Waitress 
 
Candidate Profile 
•Proven track record as an Assistant Waitress for 
min. 1 season in a 4 /5 star Hotel  
•Sound knowledge of Italian, Greek and English 
 
The company offers 
•Seasonal contract  
 
Contact detail 
 
Please send your CV in English or Greek with 
photo attached to hrmaris@maris.gr. Only 
shortlisted candidates will be contacted. All 
applications are considered as strictly confidential.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και 
αξιοσημείωτη παράδοση. Θέλοντας να συνεχίσουμε 
να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες και προϊόντα 
και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Σερβιτόρος Α’

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας  
•Γνώση ξένων γλωσσών  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Απαραίτητα συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο hotelsaintjohn@gmail.com. Τηλ: 6977 439894.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για την σεζόν του 2013:

Captain

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε ξενοδοχείο 5*  

•Γνώση ξένων γλωσσών  
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων  
•Προοπτική εξέλιξης  
•Άμεση πρόσληψη 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία  
στον αντίστοιχο κωδικό. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: E-mail:                  
george@maritour.gr. Fax: +30 22410 22751,      
Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 ΡΟΔΟΣ.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για την σεζόν του 2013:

Sous Maitre D’ Hotel

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε 
ξενοδοχείο  5*  
•Γνώση ξένων γλωσσών  
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων  
•Προοπτική εξέλιξης  
•Άμεση πρόσληψη  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία  
στον αντίστοιχο κωδικό. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: E-mail:                  
george@maritour.gr. Fax: +30 22410 22751,      
Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 ΡΟΔΟΣ.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας Vedema Resort & 
Mystique 5* Luxury Collection of Starwood 
Hotels & Resorts στη Σαντορίνη  ζητούν προσωπικό 
για την θερινή σεζόν 2013:

Beach Waiter - Waitress

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5 
αστέρων  
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
πρόσθετων ξένων γλωσών  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Ευελιξία στα ωράρια  
•Ηλικίας έως 35 ετών 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και διατροφή  
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στα e-mail: hr@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο Yria Resort 5***** στηνΠάρο,  μέλος  
των  Small Luxury Hotels of  the world (SLH) ζητά: 

Waiter/ Hostess 
Για το Εστιατόριο a la carte του Ξενοδοχείου 

Προσόντα: 
•Εως 35 ετών  
•Γνώση Αγγλικής και μιας ακόμη γλώσσας (κατά 
προτίμηση  Γαλλικής)  
•Ανάλογη προϋπηρεσία  
 
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με 
φωτογραφία στο e-mail: yriahotel1@gmail.com.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων στην 

ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει 
για πλήρη απασχόληση:

Ψήστη

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Chef De Cuisine

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο 
Kivotos μέλος των Leading Hotels of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να 
συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών. 
Η θέση για του Executive Chef θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την 
εποικοδομητική συνεργασία του μαζί μας αλλά και 
την προσφορά του στο έργο της.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ελληνικής η ξένης σχολής 
μαγειρικής  
•Προϋπηρεσία 3ετων σε ανάλογη θέση ξενοδοχείων 
5*  
•Εμπειρία στην Ελληνική Δημιουργική/
Συγχρονη Κουζίνα  
•Εμπειρία στην διεξαγωγή συνεστιάσεων  
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP  
•Ικανότητα Διοίκησης προσωπικού  
•Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ όσον αφορά Microsoft Office και 
Internet skills  
 
Τα παρακάτω Επιθυμητά Προσόντα θα 
επισημανθούν επίσης: 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές 
σπουδές   
•Γνώση αγοράς της Μυκόνου  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήρια σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•Fax: 210 6749299  
•E-mail: cv@skywalker.gr  
•Συστάσεις Απαραίτητες 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, την 
εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία και την 
φιλοξενία.
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Houskeeping. 
 
Ικανοί να προσφέρουν την πιό άνετη διαμονή 
στους πελάτες μας, να φροντίζουν την λεπτομέρεια 
σε πολύ επιλεγμένες εγκαταστάσεις. Βασική 
προυπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής ή εθνικές  
ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση αγγλικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hydra05@otenet.gr.

Το Salvator Hotel Villas & Spa, αναζητά για 
τη θέση: Υπάλληλο Υποδοχής / Υπάλληλο 
Κρατήσεων με σχετική εμπειρία σε ανάλογη θέση 
εργασίας.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
εργαστει στις σχετική θέση εργασίας, με κυλιόμενα 
ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του  
ξενοδοχείου.

Απαραίτητα Προσόντα 
 
Για την θέση Υπάλληλο υποδοχής  
•2-3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης γλώσσας).  
•Άριστες ικανότητες στην επικοινωνία και στην 
οργάνωση.  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια.  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reservations@salvator.gr. 

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture. IMARET S.A. is building 
its success on the insights into the pursuit of 
excellence, knowledge, experience.

Career Opportunities 
Housekeeper (JOB REF. ID:  HS13) 

 For job descriptions, please visit our website www.
imaret.gr

Application Process 
 
Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae and a Business 
Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email details 
of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted and 
all information will be used solely for recruitment 
purposes and regarded as strictly confidential. If 
you are looking for a dynamic career, please send 
your application in Greek or English at: hr@imaret.gr, 
by: 12/04/2013. IMARET S.A., 30-32 Th. Poulidou 
St., 651 10, Kavala, Greece.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο Olympian Village & 
Royal Olympian***** :

Υπάλληλο Υποδοχής (Ρωσόφονο)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση 
Ελληνικών & Αγγλικών.  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε Υποδοχή 
Ξενοδοχείου ή σε Τουριστικό Γραφείο  
•Χρήση Η/Υ  
•Επικοινωνιακός

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, www.
aldemarhotels.com/career. Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Creta Maris Beach Resort, a 5* hotel situated in 
the beautiful location of Hersonissos in Crete. 
 
Position 
 
Russian Speaking FO Assistant Receptionist 
 
Candidate Profile 
•Proven track record as an Assistant Receptionist 
for min. 2 full years (or 3 seasons) in a 4 /5 star 
Hotel  
•Sound knowledge of English, Greek and Russian 

(speaking, reading & writing)  
•Sound computer skills 
 
The company offers 
•Seasonal contract  
 
Contact details  
 
Please send your CV in English or Greek with 
photo attached to hrmaris@maris.gr. Only 
shortlisted candidates will be contacted. All 
applications are considered as strictly confidential.

Πρακτική Άσκηση 2013 

Στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ της Αθήνας που βρίσκεται 
στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα, έχοντας 
πολλών ετών παράδοση και ποιότητα στον χώρο 
του τουρισμού, δίνει την ευκαιρία και την δυνατότητα 
σε σπουδαστές των ΤΕΙ του τμήματος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν την Πρακτική 
τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδαστές ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Ικανότητα στην επικοινωνία  
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μισθός πρακτικής.  
•Δυνατότητα εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία με 
την ένδειξη: hrassistant@titania.gr. ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ Κωδικός Θέσης (001). 

To Ξενοδοχείο Traki Palace & Conference Center 5* 
(www.thrakipalace.gr) που λειτουργεί όλο τον χρόνο 
στην Αλεξανδρούπολη, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Maitre

με απαραίτητη προϋπόθεση: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου  
•Προϋπηρεσία σε Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 
8 ετών 
•Υψηλός βαθμός επικοινωνίας και συνεργασίας  
•Γνώση ξένης γλώσσας  
 
Τίτλος σπουδών στο κλάδο του τουρισμού θα 
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, επίσης το ξενοδοχείο παρέχει 
και στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο Ξενοδοχείο Θράκη Παλλάς, 
υπόψιν κ. Εμμανουηλίδη Θανάση, ή να επικοινωνήσουν με 
e-mail:                        t.emmanuilidis@thrakipalace.
gr. Τηλ: 2551089100 – fax: 2551089119.

Wedding Planner/Coordinator

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Κυπριώτη ζητά να 
προσλάβει υπεύθυνο για τον συντονισμό και την 
διοργάνωση γάμων. 
 
Πιο συγκεκριμένα ο/η υποψήφιος/-α θα έχει την 
ευθύνη:  
•Θα είναι υπεύθυνος/-η για την αλληλογραφία με 
την νύφη και τον γαμπρό, την σύνταξη προσφορών 
και προϋπολογισμού. 
•Θα έχει την ευθύνη για το “day to day” operation 
πριν, μετά και κατά την διάρκεια της γαμήλιας 
τελετής και για τον συντονισμό στο στήσιμο-
προετοιμασία-αποξήλωση ενός γάμου. 
•Θα έχει συντονιστικό ρόλο δουλεύοντας σε στενή 
συνεργασία με τον διευθυντή του ομίλου, την 
διοίκηση και το τμήμα πωλήσεων. 
•Θα είναι σε καθημερινή άμεση επικοινωνία με τη 
νύφη και θα έχει την ευθύνη για την σωστή ροή 
όλης της διαδικασίας. 
•Θα πρέπει να διακρίνεται από δημιουργικότητα και 
καλαισθησία και να δίνει σημασία στην λεπτομέρεια. 

 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Απόφοιτός ΑΕΙ ή σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων  
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
επίπεδο  
•H γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως  
επιπρόσθετο προσόν  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο fax: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο:                   
cv@kipriotis.gr. 

Το ξενοδοχείο Yria Resort 5***** στην Πάρο, μέλος  
των  Small Luxury Hotels of  the world (SLH) ζητά:

Υπάλληλο Yποδοχής / Guest Relations

Προσόντα: 
•Εως 35 ετών  
•Γνώση Αγγλικής και μιας ακόμη γλώσσας (κατά 
προτίμηση  Γαλλικής)  
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών λογισμικών  
•Ανάλογη προϋπηρεσία  
 
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα 
με φωτογραφία στο  e-mail:                        
yriahotel1@gmail.com. 

Το ξενοδοχείο Yria Resort 5***** στην Πάρο, μέλος  
των  Small Luxury Hotels of  the world (SLH) ζητά:

Προϊσταμένη Housekeeping

Προσόντα: 
•Εως 35 ετών  
•Γνώση Αγγλικής και μιας ακόμη γλώσσας (κατά 
προτίμηση  Γαλλικής)  
•Ανάλογη προϋπηρεσία  

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με 
φωτογραφία στο e-mail: yriahotel1@gmail.com.

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

Receptionist

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:           
ypetasos@otenet.gr. Site: www.petasos.gr.

Η εταιρία ΑΤΗΕΝΑ PALLAS PALLAS VILLAGE 5*, 
στη Σιθωνία Χαλκιδικής, ζητά να προσλάβει:

Guest Relations

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Γνώση Γερμανικών και Ρωσικών  
•Άριστη χρήση Η/Υ  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία     
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά        
•Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας       
•Ενθουσιώδης & Ευχάριστη προσωπικότητα   
 
Μόνο βιογραφικά με τα παραπάνω προσόντα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο fax: 23750 81419 ή με e-mail στο: 
cv@athena-pallas.gr. Site: www.athena-pallas.gr.

ΜΟΔΑ

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τα ξενοδοχεία στην Κρήτη: 

Μοδίστρα 
(ΜΔΣΤΡ13)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Εμπειρία στο βιοτεχνικό ράψιμο 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 5 
χρόνια  
•Ταχύτητα παραγωγής και Επικοινωνία θα 
εκτιμηθούν  
•Ηλικία από 35-45 ετών 

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο website της εταιρίας, www.
aldemarhotels.com/καριέρα ή career. Όλες οι 
αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Η Aegeo Spas, η μεγαλύτερη εταιρία Διαχείρισης 
Spa σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα ζητά άμεσα 
να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των 
ξενοδοχείων, που συνεργάζεται στις παρακάτω 
ειδικότητες.

 
Αισθητικοί, Μασέρ, Φυσικοθεραπευτές. 

Προσόντα: 
•Απόφοιτος -η ανάλογης σχολής  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση Ρωσικών 
θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα)  
•Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.  
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/ 
αναλόγως προσόντων  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας   
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:           
manager@aegeospas.gr. 

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Κυπριώτης που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αισθητικό για μανικιούρ-πεντικιούρ

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Απόφοιτος σχολής στο αντικείμενο 
•Γνώση και εμπειρία σε Nail art 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα στις 
πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. 
•Διετής προϋπηρεσία είναι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

PROMOTION
MERCHANDISERS

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

απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη 
της, γνωστής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Merchandiser (κωδ. θέσης: S- 722/32163)

Περιγραφή Θέσης 
•Έλεγχος ελλείψεων προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών  
•Τοποθέτηση προϊόντων σύμφωνα με τις κεντρικές 
συμφωνίες  
•Ανανέωση προβολής προϊόντων σε υπάρχοντα 
καταστήματα  
•Έλεγχος σωστής παράδοσης προϊόντων  
•Έλεγχος αποθεμάτων  
 
Προφίλ Υποψηφίων 
•Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-Office  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Διάθεση για εργασία, συνέπεια, υπευθυνότητα  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Συνεχής εκπαίδευση 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. 
Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.  Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική 
θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Διακοσμητή – Visual Merchandiser

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες του 
Διακοσμητή - Visual Merchandiser:  
•Προβολή - προώθηση των προϊόντων, Visual 
Merchandising και διακόσμηση των εσωτερικών 
χώρων των καταστημάτων  
•Διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων 
•Εκπαίδευση του προσωπικού των καταστημάτων 
σε θέματα visual merchandising  
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση του 
προιοντικού μίγματος των καταστημάτων  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-3 ετών σε παρόμοια θέση 
(Προϋπηρεσία σε εταιρία Παιδικής ένδυσης θα 
εκτιμηθεί)  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και 
μεταδοτικότητα  
•Πολύ  καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail hr@alouette.gr με την 
ένδειξη «MERCHANDISER».


