
Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς,
Προγραµµατιστές

σελ. 6
Λογιστές, Μηχανικοί,
Μηχανογράφηση

σελ. 8
Call Center, Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 12
Logistics, Οικονοµικά Στελέχη, Ιατροί,
Ιατρικοί Επισκέπτες, Νοσηλευτες,
Βιοµηχανία

σελ. 14
Αποθηκάριοι, Οδηγοί, Τεχνικοί,
Διανοµείς, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική

460
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

Τύπου Voucher
(οπισθόφυλλο)

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

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

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού 

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

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

Η τελευταία έκδοση πριν το καλοκαίρι, στις 16/7.
Αρχές Σεπτέμβρη ξανά κοντά σας.

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:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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 - 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

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δημαρχείο Βριλησσίων
Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Βύρωνα
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος
Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Δημαρχείο Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Αλίμου
Δημαρχείο Περιστερίου
Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Δημαρχείο Πεντέλης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Παλλήνης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Ηλιούπολης
Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στην Λ.Συγγρού
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

Δημαρχείο Αχαρνών

Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Δημαρχείο Πετρούπολης

Δημαρχείο Μαραθώνα

Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης

Δημαρχείο Παιανίας

Δημαρχείο Παλλήνης

Δημαρχείο Αθηνών

Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  

Δημαρχείο Βάρης

Δημαρχείο Βούλας

Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Δημαρχείο Σαρωνικού

Δημαρχείο Ασπρόπυργου

Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου

Mediterranean College Athens 
Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

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

Η Forthnet, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνικών και συνδρομητικών τηλεοπτικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Systems Engineer 
Κωδ.Θέσης: SysEng 07-13

Κύριες Αρμοδιότητες της Θέσης: 
•Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών IT και η συνεχής 
προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.  
•Η συνεχής παρακολούθηση των IT/ISP υπηρεσιών (SLA Monitoring)  με σκοπό την βέλτιστη 
απόδοση και λειτουργία τους και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων (Incident & 
Problem Management)  
•Ο σχεδιασμός μεθόδων παρακολούθησης, στρατηγικών και πλάνων ενεργειών για τη βελτίωση 
συστημάτων και διαδικασιών, για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση της απόδοσης.  
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά:  
•Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων στην αιχμή της τεχνολογίας 
(υποδομή, δίκτυα, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, προγραμματισμός):Αναλυτικό και 
ομαδικό πνεύμα, Systems Engineering & Design (Cross platform architectures), Basic Database 
Administration (Oracle, MySQL etc.)  
•Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων  
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)  
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης  
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης  
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας    
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: skou@forthnetgroup.gr.

Η BFS ζητά να προσλάβει άμεσα υπαλλήλους 4ωρης, 5ωρης και 6ωρης για πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση στα τμήματα:

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή  
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός και ΙΚΑ  
•Bonus αποδοτικότητας έως 500€  
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή καλέστε 
στο 210 3619279.

Εμπορική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών ζητά:

Υπάλληλο (άνδρα) 
 Εργαστηρίου κατασκευής  

ορθοπεδικών και προσθετικών 
ειδών 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ φυσιοθεραπείας (επιθυμητή η 

εμπειρία σε αποκαταστάσεις ακρωτηριασμών) 
•Ηλικία  22-27 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικών ( Lower ή αντίστοιχος 
τίτλος γλωσσομάθειας) 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ ( ECDL 
επιθυμητό) 
•Δίπλωμα Ι.Χ. 
•Επικοινωνιακός, με ομαδικό πνεύμα και με 
έμφαση στη λεπτομέρεια κατά την εκτέλεση 
τεχνικών εργασιών. 
 
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά να 
αποστέλλονται στο  email: e.chronopoulou@
crcenter.eu.

H Mobile Media, μία από τις πρωτοπόρες 
εταιρείες στο χώρο του mobile marketing, 
αναζητά ερευνητές και τεχνικό για την 
κάλυψη των αναγκών του τομέα Έρευνας 
και Ανάπτυξης της εταιρείας. Η Mobile 
Media, πρωταγωνιστεί διεθνώς σε 
καμπάνιες επικοινωνίας και μάρκετινγκ 
μέσω κινητής τηλεφωνίας και είναι μία από 
τις εταιρείες που διαχρονικά διαμορφώνουν 
την ανάπτυξη των υπηρεσιών επικοινωνίας 
μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι. Στα 
πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γ.Γ.Ε.Τ., η 
εταιρεία αναζητά τα ακόλουθα άτομα για 
τη στελέχωση του τμήματος Έρευνας & 
Ανάπτυξης:

Ερευνητής Α 

(Ref. Code: SR-RS-A)

Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό 
Δίπλωμα 
 
Ειδικότητα: Πληροφορική η Μαθηματικές 
επιστήμες, επιθυμητή η εμπειρία σε 
μεθόδους μηχανικής μάθησης. 
 
Αντικείμενο θέσης: 
•Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης 
για την για μεγιστοποίηση οφέλους 
interactive υπηρεσιών μάρκετινγκ / 
content. 
•Υπεύθυνος για την μελέτη υπάρχων 
μεθόδων, την προσαρμογή τους στα 
πλαίσια και στις ιδιαιτερότητες των 

interactive υπηρεσιών μάρκετινγκ, και την 
ανάπτυξη νέων μεθόδων. 
•Υπεύθυνος για υπολογιστικά και 
εμπειρικά τεστ των μεθόδων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διδακτορικό δίπλωμα στη Πληροφορική 
ή Μαθηματικές Επιστήμες (μαθηματικά, 
εφαρμοσμένα μαθηματικά, στατιστική, 
επιχειρησιακή  έρευνα, θεωρεία 
αποφάσεων, επιστήμη του  μάρκετινγκ). 
•Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (ή 
αποδεδειγμένα 6μηνη ανεργία σε 
περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης 
δελτίου ανεργίας λόγω επαγγέλματος). 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Matlab 
•Εμπειρία σε μεθόδους μηχανικής 
μάθησης 
•Εμπειρία σε business analytics 
•Εμπειρία σε μεθόδους βελτιστοποίησης 
•Εμπειρία σε μεθόδους clustering / 
segmentation

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της 
απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις». 
 
Αποστολή βιογραφικών (με αναγραφή του 
Ref. Code) στο: info@mobilemedia.gr.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. Εισαγωγική 
εταιρία βιομηχανικών εργαλείων. 
Η μεγαλύτερη εταιρεία χονδρικής που 
δραστηριοποιείται στα καταστήματα 
«χρωμάτων – σιδηρικών – εργαλείων» 
ζητεί: 

 Web project Manager 
(ΚΩΔ.WEB.02)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον 
προϊστάμενο Marketing και είναι 
υπεύθυνος  για την ηλεκτρονική διαφήμιση 
και προώθηση της εταιρείας και των 
Brands της. Αυτό περιλαμβάνει τον 
σχεδιασμό των εταιρικών και προϊοντικών 
ιστοσελίδων αλλά και την προώθηση και 
την προβολή τους στον διαδίκτυο. Είναι 
επίσης υπεύθυνος για τον συντονισμό των 
δύο ατόμων του τμήματος   

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ απαραιτήτως 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
και κέφι για φρέσκες ιδέες 
•Παρακολούθηση των διαδικτυακών 
τάσεων και εξελίξεων 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα 
προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Εμπειρία στην διαχείριση και κατασκευή 
μεγάλων sites και portals 
•Γνώση σε Web Marketing (Search 
Engine Optimization, Search Engine 

Marketing, Newsletters, Polls, Web 
Analytics) 
•Καλή γνώση σε Google Applications 
•Άριστη γνώση HTML 5, CSS3, Basic 
Javascript , PHP, CMS (Wordpress or 
Drupal) 
•Επιπλέον γνώση Adobe Photoshop, 
Illustrator, Adobe Dreamweaver & Adobe 
Flash, InDesign, QuarkXPress, Director 
θα εκτιμηθούν 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και 
παρουσίαση Online Portfolio έργων 
•Όρεξη για να αποκομίσει επιπλέον 
γνώσεις στο κομμάτι του mobile / Tablets. 
•Καλή ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας 
•Ηλικία έως 37 ετών 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
 
Παροχές:  
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με 
Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, 
έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος 
19300, e-mail: Cv2@fournarakis.gr, 
(απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας 
και η αναγραφή του κωδικού θέσης). 
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους 
διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα. 
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•Γνώσεις  προγραμματισμού  
•Συγγραφή προτάσεων – παραδοτέων 

Η εταιρεία προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, και δυνατότητες 
γρήγορης εξέλιξης βάσει της απόδοσης.
Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε 
στις προσδοκίες μας, στείλτε μας το βιογραφικό 
σας με e-mail στo: cv01@neuropublic.com.

Software Competitiveness International 
(SOFTCOM INTERNATIONAL), is a rapidly 
growing company, specializing in Software 
Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located 
in Athens, and headquartered in Crete. The 
skills, the experience and the methodologies 
of the company and its experts, most of them 
with a long presence and a high recognition 
internationally, provide to its clients, both locally 
and internationally, technical excellence and 
valuable services, and to its employees the 
working conditions to further develop their 
technological expertise within a multi-national 
environment. Currently we are looking for a:

Software Test Analyst

To offer their services (test analysis and system 
testing)  for one of our international projects. 
Work will be carried out in Athens, Greece.

In case:  
•You are a software engineer with a passion for 
software development and software testing, 
•You like to take on new challenges, 
•You like to produce and discuss good, creative 
ideas for implementation and test concepts, 
•You like to cooperate with others within a multi-
national team 
•You are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•You like to be part of a very dynamically 
working company, 
•You are self-driven,

And you cover the following set of skills:    
•University Degree in Electronic Engineering, 
Computer Science, Telecommunication or 
relevant discipline. 
•Carry out testing throughout the development 
lifecycle, exploratory, scripted and automated 
using a variety of tools and techniques, and 
covering both functional and non-functional 
requirements. 
•Ability to transform specifications into test 
scenarios. 
•Familiarity with networking concepts and 
standards. 
•JavaScript, Python or other scripting language 
background. 
•Knowledge of Web Service APIs (Xml/ Xsd/ 
Wsd/ Soap). 
•Experience in any of Unix or Linux systems 
(preferred Solaris, RedHat/CentOS). 
•Knowledge of database systems (e.g. SQL 
Server) 
•Very good knowledge on Windows XP/7.  
•Good team player, flexible and open minded.. 
•Processes orientation, familiarity with software 
development processes (e.g. Iterative, agile). 
•Fluency in English (spoken, written). 
•Telecommunications know how will be an 
asset.
Please, apply for an interview, sending your 
detailed CV in English, quoting reference ref: 
AD_STA/06/13, to the following e-mail address: 
hr@softcom-int.com, not later than 25.06.2013. 
We offer a competitive remuneration package and 
bonus, based on qualification and experience, and 
work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. 
For information regarding our company, please 
consult our web site: www.softcom-int.com

Vision Solutions a dynamic  startup developing 
innovative and integrated enterprise software 
solutions is seeking a professional to cover the 
following opening:

.Net Developer 
(Ref. NDS)

Candidate profile 
Required Skills: 
•Degree in Computer Science or Software 
Engineering 
•2 years experience in development 
•Excellent understanding and practical 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ  ζητά:

Τεχνολόγο Γραφικών τεχνών 
 (Εξυπηρέτηση πελατών)

Η  θέση αναφέρεται στον διευθυντή 
εξυπηρέτησης πελατών 
 
Αρμοδιότητες – Περιγραφή θέσης :  
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Δημιουργία προσφορών 
•Προετοιμασία φακέλλου και mockup εργασίας 
•Έλεγχος αρχείων εισερχομένων εργασιών 
•Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 4 έτη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
 
Επιθυμητά προσόντα:   
•Τίτλος σπουδών στις γραφικές τέχνες 
•Γνώση ηλεκτρονικού μοντάζ (preps , signa 
station) 
 
Παροχές εταιρείας:   
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με 
προοπτικές εξέλιξης 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
 
Συστάσεις απαραίτητες. 
Καλό είναι να επισυνάπτεται πρόσφατη 
φωτογραφία.
Αποστολή βιογραφικών στο fax.: 210-3425967 
ή στο e- mail: hr@lyhnia.gr. Πληροφορίες Κος 
Βγόντζας Αθανάσιος. Τηλ 210-3410436. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρεία ENVIROPLAN A.E. (http://www.
enviroplan.gr) , η οποία παρέχει Υπηρεσίες 
Συμβούλου & Μηχανικού και ειδικεύεται σε 
μελέτες - έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και 
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε 
πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, 
με γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα- Θεσσαλονίκη), 
Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, και σημαντική 
διεθνή δραστηριότητα  ζητά για άμεση πρόσληψη 
μόνιμα στελέχη των παρακάτω ειδικοτήτων:

Γραμματεία Διοίκησης 
(Κωδικός Θέσης: 03/13)

•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση σε 
ανάλογη θέση 
•Αριστη γνώση Η/Υ (MS OFFICE κλπ) 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Αριστη γνώση Αγγλικών –( προφορικά και 
γραπτά ) –Δυνατότητα εργασίας στα Αγγλικά.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής 
μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.
gr  αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης. Προσφέρεται σταθερό περιβάλλον 
εργασίας σε σύγχρονη και ανταγωνιστική 
επιχείρηση με διεθνή δραστηριότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Job Title: IT Analyst – SWA 07.13 
 
Location: Athens, Greece – Tirana, Albania

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

IT Analyst

Position Requirements 
συνέχεια στη σελ. 06

•Reporting to the Project Manager, the 
responsibilities of the IT Analyst include but are 
not limited to: 
•Analyzing (business, user, functional, 
non-functional) requirements for Content 
Management solution in a formal manner 
(such as process/workflow models, solution 
specification documents). 
•Participating in interviews with the Client’s 
working group and other stakeholders of the 
project in the Client’s Premises at Tirana. 
•Assisting the preparation of the Project 
Deliverables in the Albanian and English 
language, as needed 
validating user acceptance testing plans. 
•Participating in creation of  prototypes, 
collecting, reviewing and validating business 
information items (e.g. document templates). 
•Ability to stay in Tirana as needed. 
 
Candidate Profile 
The ideal Candidate must fulfil the following 
requirements: 
•A University Degree in IT discipline. 
•Minimum 4 years of overall IT experience, 
with preferably 2 years experience in business 
analysis of content management solutions. 
•Excellent use of Albanian language (verbal & 
written). 
•Good use of English & Greek language (verbal 
& written). 
•Ability to work both independently and within 
multi-disciplined teams. 
•Experience in Microsoft .Net and /or SharePoint 
environment will be an  advantage. 
•Experience in Business Process Model 
and Notation (BPMN) and Unified Modelling 
Language (UML) will be an advantage. 
•Experience in Microsoft Office Products such 
as Office, Excel, etc.

Remuneration  
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and 
experience. The contract will be for a minimum 
period of one year and it may be extended for 
another one.
Contact Details:  Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of 
their CV quoting the reference code SWA 07.13 
at: careers@unisystems.gr. All applications will 
be treated in the strictest confidentiality. 

Η Pakia Software Services, www.pakiasoft.
com, είναι εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικού 
λογισμικού ειδικευόμενη στον ασφαλιστικό 
κλάδο. Διαθέτει στην ελληνική αγορά την 
οικογένεια εφαρμογών Insurance Manager, 
www.insurancemanager.gr, και ενδιαφέρεται 
να προσλάβει άμεσα Software Support 
Engineers.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Πληροφορικής / Μηχανικού 
Υπολογιστών  
•Καλή γνώση συστημάτων διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων  
•Καλή γνώση τεχνολογιών ανάπτυξης 
λογισμικού σε περιβάλλον Microsoft  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα 

Η Pakia Software Services προσφέρει 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητες 
επαγγελματικής και επιχειρηματικής εξέλιξης 
και συμμετοχή σε ένα δυναμικό οικοσύστημα 
νεοφυών επιχειρήσεων με επιτυχημένη παρουσία 
και δυναμική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές.
Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό στο email: 
talent@insurancemanager.gr, αναφέροντας τον 
κωδικό INS01.

NeuroPublic A.E.  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11 
185 45 Πειραιάς 
Τηλ.: 210 4101010 – Fax: 210 4101013

Η NeuroPublic είναι εταιρεία παροχής συστημάτων 
και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον 
Πειραιά και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
μας επιθυμούμε να προσλάβουμε μηχανικό 
πληροφορικής με διδακτορικό τίτλο για πλήρη ή 
μερική απασχόληση σε προγράμματα FP7.

Software Engineer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικών  
•Εμπειρία σε ερευνητικά έργα  

experience of 
•C# 
•ASP.NET MVC 
•jQuery 
•SQL Server 
•Ability to quickly learn new technologies 
•Ability to meet objectives within specified time 
limits 
 
Personal Characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Highly self-motivated and methodical, with 
attention to detail 
 
The company offers:  
•Competitive remuneration package 
•Training and development opportunities in a 
rapidly growing company 
•Pleasant environment 
 
You can send your cv at: info@vision-solutions.
gr.

Upcom a fast growing Information Technology 
services company, is looking for a: 

Java Developer (REF UPC130703)

Candidate profile: 
•Degree from University or Technical Education 
Institute(AEI, TEI) 
•3-5 years of professional experience  
•Proven working experience with the 
following:  XML, HTML, JavaScript, jQuery, 
Spring, Hibernate, Eclipse  
•Experience in Identity & Access Management 
protocols/concepts.  
•Excellent Knowledge of English Language  
•Analytical skills  
•Creative 
•Enjoy working as part of a team 
•Passionate with new technology 
•Excellent verbal and communication skills  
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting in 
continuous learning/education/progression  
•Opportunity to work with cutting edge 
technologies/products

To apply for the job, send your detailed and 
updated resume to cv@upcom.eu, clearly 
mentioning the reference number for the position 
– UPC130703.

Μεγάλη Πολυεθνική Εταιρεία στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών αναζητά:

Junior Product Manager

Κωδικός: MKT 001 
Περιοχή: Αθήνα 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Συμμετέχει στη σχεδίαση, την ανάλυση 
μάρκετινγκ και προτείνει την τιμολόγηση και 
τις προωθητικές ενέργειες (Αbove & Below the 
line).  
•Συμμετέχει στη δημιουργία περιγραφών και στο 
σχεδιασμό της υπηρεσίας και παρακολουθεί την 
ανάπτυξη της με την καθοδήγηση εσωτερικών 
και εξωτερικών συνεργατών.  
•Συμβάλει στον συντονισμό την εφαρμογή 
όλων των ενεργειών του μάρκετινγκ και της 
επικοινωνίας πάνω σε νέες υπηρεσίες.  
•Συμμετέχει στον έλεγχο φροντίζοντας για τη 
διατήρηση της ποιότητας, ενώ αναλαμβάνει 
διορθωτική δράση όταν αυτό απαιτηθεί.  
 
Βασικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο πολυτεχνείου και μεταπτυχιακό στο 
marketing  
•1 - 2 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας 
στον τομέα του Μάρκετινγκ και ιδιαίτερα στο 
product management.  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ 
γνώση του Microsoft Office.  
•Ακρίβεια, δημιουργικότητα, προσοχή στη 
λεπτομέρεια, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
και εξοικείωση με την τεχνολογία.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα 
βιογραφικά τους μέχρι τις 18/7/2013. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jpr@
skywalker.gr.

TRASYS is a leading Information Technology 
services and consulting Company focusing on 
four activities: Consulting Services, Solutions on 
Development & Integration, Managed Services 

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 διαχείρισής 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:

Πωλητή υπηρεσιών  
και προϊόντων  

σε Hotels, Restaurants, Cafes, Bars 
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της 

Αττικής) 
(κωδ. HO.RE.CA 2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών, μελετών 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office) 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο αυτό. 
 
Προσφέρουμε: 
•Bonus βάσει στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον 
κωδικό ένδειξης στο e-mail: jobs@energo.com.gr.

In the framework of Tourism National Strategy, 
MARKETING GREECE S.A., the official company of the 
Greek private tourism sector, a non-profit organization 
is aiming at the upgrade of visitors’ total experience in 
Greece by making the country a preferable destination of 
target markets through strategic planning and marketing 
services. Based on its role, Marketing Greece S.A. is 
currently seeking to employ: 

IT Manager (Ref. Code: ITM_01)
Responsibilities: 
•Administration of company’s main business software 
applications. 
•Administration of company’s web portal. 
•Manages the overview of the company’s web portal 
development. 
•Manages the CMS & hosting services of the company’s 
web portal. 
•Performs feasibility studies, evaluates alternative 
solutions and suggests best practices. 
•Manages the relationship with external contractors and 
vendors, in order to ensure that the company receives 
the expected results in terms of quality, functionality, 
timelines and cost. 
•Designs and oversees training activities for key users, 
regarding the new business applications functionality. 
•Foresees future information needs and continuously 
evaluates cutting-edge technologies and tools. 
•Manages change, understanding the capabilities and 
constraints of technology and resource implications in 
terms of budgets, training and recruitment of specialist 
staff. 
•Performs feasibility studies, evaluates alternative 
solutions and suggests best practices. 
•Ensures the smooth operation of the company’s IT 
infrastructure. 
•Works in collaboration with PR and Marketing team 
to support the content update, implementing any IT 
changes required. 
•Ensures the completeness and accuracy of the 
MARKETING GREECE S.A. database. 
•Manages any database related issues with any external 
IT services providers. 
 
Candidate profile: 
•Degree in Information Technology Systems.  A Master’s 
Degree will be considered an asset. 
•Minimum 5 years of professional experience in the IT 
sector. 
•Experience in CMS applications. 
•Experience in Internet Marketing techniques will be 
considered an asset. 
•Experience in Travel related portals and in managing 
booking engines is desirable. 
•Project Management experience (project staffing, 
resource allocation, budgeting, vendor management 
etc.) will be considered an asset. 
•Very good Knowledge of IT infrastructure (systems and 
networks architecture) and information management. 
Ability to communicate with internal clients and analyze 
complex technical issues with business terms. 
 
The company offers: Salary according to experience. 
 
Those interested are advised to send the cv with recent 
photo to the following e-mail: info@marketinggreece.
com. 

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

Supply Chain Officer (Ref: S.C.O.)
Main responsibilities: 
•Handling and follow-up of customers’ orders  
•Coordination and consolidation of customers’ forecast  
•Reporting of customers’ sales and forecast  
•Monitoring of Key Performance Indicators (KPIs)  
•Pre-sales and after sales customer support  
•Launch coordination of new products  
 
Requirements: 
•Previous experience in a similar position and knowledge of the 
generic pharmaceutical market will be desirable  
•Have an outgoing personality and be customer focused  
•Have excellent interpersonal and communication skills  
•Have team spirit  
•Be well organized and self-motivated  
•Be able to handle multiple tasks  
•Have an excellent command (written and verbal) of the English 
language (knowledge of any other European •language will be 
considered as an asset)  
•Be proficient in the use of MS Office Programs  
 
The Company offers: 
•Competitive Salary  
•Training and personal 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.

Briefing: ZTE Corporation is China’s largest listed 
Telecommunications Equipment provider specializing in 
customized network solutions for Telecom Carriers worldwide. 
ZTE develops and markets telecommunications equipment for 
fixed, mobile, data and optical networks, intelligent networks, 
generation networks as well as mobile phones. The Corporation 
has established partnerships with over 500 operators in more 
than 100 countries around the world and has supplied products 
and solutions to 30 of the world’s top 100 operators, and six 
of the world’s top 20 operators. ZTE commits around 10% of 
annual turnover to research and development and takes a 
leading role in a wide range of international bodies developing 
emerging telecoms standards. It is the fastest growing telecoms 
equipment company in the world, and is China’s only listed 
telecoms manufacturer, with shares publicly traded on both 
the Hong Kong and Shenzhen Stock Exchanges. Zte  Hellas 
Telecommunications S.A, a subsidiary of ZTE Corporation, is 
seeking to recruit the position of:

Technical Sales Manager 
Athens, Greece 

Reference Number: TSM/07/13
Basic Requirement:  
•Bachelor Degree or higher education in Telecommunications 
/ Electronics Engineering / IT or equivalent. 
•More than 3 years experience in the Telecom industry, pre-
sales technical support engineer experience is a plus. 
•Knowledge of Fixed Access Network (Dslam, Msan, Cpes, 
Acs, Gpon, Onu, Fttx, etc.), or Bear network (Ason, Ptn,  
Mstp,  IP Ran, Wdm, Router, Data Switch, Metro Ethernet, 
etc.). 
•Knowledge of Mobile Networks (Circuit & Packet Core, 
Radio, MW, VAS e.t.c.). 
•Very good presentation skills. 
•Excellent communication and interpersonal skills. 

•Action oriented, results driven, aggressive and persistent. 
•Team player with strong analytical thought. 
•Proficient in English. 
 
Job Description:  
•To develop, maintain and formulate excellent Customer 
relationships; to keep ZTE’s image on top class level within 
the major business activities of Customer. 
•To conceive and analyze Customer’s information with 
respect to investment program and technical needs and 
requirements. 
•To participate, organize and reply to bidding proposals from 
first instance up to Contract negotiations and preparation. 
•To maintain good rapport with Customer. 
•To maintain excellent quality of Customer satisfaction and 
handle critical issues with professional responsibility and 
effectiveness. 
•Identify new technical solutions for the customer by 
understanding customer needs and requirement. 
•Be able to present and explain to the customers detailed 
aspects of the technical solution and equipment. 
•Be responsible for generating proposals; presenting and 
articulating proposal to customer at both CXO level and 
Engineer level. 
•Work closely with Account Managers and be the primary 
liaison person for providing related information, and 
addressing and resolving customer inquiries and issues.

The company offers a satisfactory salary, continuous training 
and excellent working conditions.Send your detailed CV in 
English to Mrs Margarita Nika: margarita.nika@zte.com.cn. 
Please include the Reference Number to your correspondence 
and the subject of your e-mail.

AEBE με αξεσουάρ μόδας,  ζητά για το κατάστημα χονδρικής 
στο κέντρο της Αθήνας:

Έμπειρους Πωλητές/ριες

Με προϋπηρεσία στο χώρο των αξεσουάρ. Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544 ή στο 
e-mail: ath1@nikolisgroup.com, υπόψιν κας Φράγκου.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Job Title: Data Consultant (Insights Team) 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics

Company Description: Founded in 1979, 
IRI (formerly Information Resources, Inc.) 
is the leading global provider of enterprise 
market information solutions and services, 
empowering its clients to grow their business 
profitably in a complex marketplace. Driving 
the transformation of the consumer packaged 
goods (CPG), retail, and healthcare industries, 
IRI provides a unique combination of real-time 
market content, advanced analytics, enterprise 
performance management software, and 
professional services. The company’s portfolio 
of services, solutions, and technology enables 
leading retailers and their suppliers around the 
globe to see what they are missing, act faster 
with greater confidence and win at the shelf.

The Analytics & Shopper Knowledge (ASK) 
Group is a dedicated team of marketing return 
on investment experts whose objective is to drive 
manufacturer and retailer profit by maximizing 
the potential of Electronic Points of Sale (EpoS) 
data, shopper data, as well as data from other 
sources.

IRI is seeking to recruit a dynamic person with 
energy and dedication, looking for a challenging 
career in the research industry, for the position 
of:

Data Consultant 
Key Responsibilities: 
•Working with large databases from SIG 
Mainframe system in a raw format  
•Developing SAS codes used for the process 
and modifying them accordingly when needed  
•Suggesting innovations for work improvement  
•Successfully implementing the processes that 
have been established  
•Project managing multiple projects 

concurrently to meet objectives/key deadlines  
•Generate reports for higher management 
regarding projects’ statuses  
•Having Business Sense for the Data and 
provide the Insights Team with key findings  
•Liaising with the local teams in EU to get any 
information necessary, share leanings     and 
discuss findings  
•Providing effective data consulting to Insights 
Team with ‘real’ data   
 
Qualifications: 
•University degree (BSc) in Statistics/
Mathematics, Computer Sciences, or related 
field  
•Master’s degree (MSc) in Statistics or similar 
quantitative field of study  
•Excellent command of MS Office Suite  
•Strong SAS knowledge  
•Strong experience with relational databases. 
Knowledge of SQL, C++, VBA and/or Unix 
operating systems will be a strong advantage  
•Experience in statistical languages and other 
programs is desirable  
•Strong experience in Econometric models  
•Fluency in verbal and written English  
•3-5 years working experience in relevant fields  
•Excellent communication skills  
•Excellent interpersonal skills  
•Fulfilled military obligations 

The company offers unique career opportunities, 
competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous 
training within a stimulating and growing working 
environment.

CVs (in English only) to be sent at e-mail: 
Maria.Anastasiou@iriworldwide.com.

H Manpower Professional, μέλος 
του ομίλου Manpower, προσελκύει, 
αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες και 
ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για 
την εταιρίες θέσεις απασχόλησης 
στους τομείς της Πληροφορικής,  
Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Οικονομικών 
& Λογιστικής, Μηχανικών, Πωλήσεων & 
Μάρκετινγκ. Για λογαριασμό πελάτη μας στο 
χώρο της εκπαίδευσης αναζητά:

Διευθυντή Εκπαιδευτικού 
Οργανισμού 

(Κωδικός θέσης: GRC/6617) 
Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 

Τόπος εργασίας: Αθήνα – Κέντρο

Σκοπός της θέσης: Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση της στρατηγικής του Οργανισμού και 
ο συντονισμός των παραρτημάτων του.

Κύριες αρμοδιότητες 
•Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 
στρατηγικής του Οργανισμού σε επίπεδο 
τοποθέτησής του στην αγορά, όγκου 
πωλήσεων – μεριδίων αγοράς, ανάπτυξης νέων 
προγραμμάτων και υπηρεσιών, εγκαταστάσεων 
και οργανωτικής δομής  
•Ο διοικητικός και ακαδημαϊκός συντονισμός 
των παραρτημάτων του Οργανισμού με 
στόχο την τυποποίηση των ακολουθούμενων 
διαδικασιών/ πολιτικών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών καθώς και την εξασφάλιση 
συνεργιών, οικονομιών κλίμακας  
•Ανάπτυξη & Τυποποίηση παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους σπουδαστές, με βάση τα 
καθορισμένα πρότυπα  
•Ανάπτυξη ενιαίων διαδικασιών και πολιτικών 
σε όλα τα επίπεδα  

•Ανάπτυξη της εταιρικής στρατηγικής του 
Οργανισμού  
•Επίβλεψη/ έγκριση δαπανών και άλλων 
εξόδων που αφορούν τον Οργανισμό  
•Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 
(προϋπολογισμοί, P&L, πορεία εισπράξεων – 
χρεών σπουδαστών, μισθολογικά προσωπικού, 
κέντρα κόστους) και διορθωτικές κινήσεις  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κατεύθυνσης 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών ή 
Μάρκετινγκ (μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί)  
•Επαγγελματική και διοικητική πείρα 
τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη 
θέση πλήρους απασχόλησης, η οποία θα 
περιλαμβάνει ευθύνη διοίκησης προσωπικού, 
ανάπτυξης προϊόντων – υπηρεσιών, 
σχεδιασμού διαδικασιών (εμπειρία στον 
εκπαιδευτικό χώρο θα εκτιμηθεί)  
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και MS Office  
•Καλά αναπτυγμένες διοικητικές δεξιότητες και 
δεξιότητες οργάνωσης έργου  
•Πείρα στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, 
ηγεσία και συντονισμό ομάδων  
•Ευχέρεια στην ανάλυση αριθμών (numerical 
skills)  
•Υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων επικοινωνίας και  
παρουσίασης (γραπτή και προφορική)  
•Αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση 
πολύπλοκων και πολύπλευρων ζητημάτων και 
επίλυσης προβλημάτων 

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση www.
manpowergroup.gr εγγραφείτε δημιουργώντας 
το δικό σας λογαριασμό MYMANPOWER 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και 
κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

Η Fast Messengers ΕΠΕ, ξεκίνησε δραστηριότητες εντυποδιανομής το 2006, υπηρετώντας την 
επικοινωνία των τοπικών αγορών με τις αντίστοιχες κοινωνίες. Δραστηριοποιείται σε εντυποδιανομές 
στόχευσης και μικρής κλίμακας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, την ασφάλεια των 
ανθρώπων και σε ήπια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της 
ζητά να απασχολήσει:

Ομαδάρχη –  
Υπεύθυνο Διανομής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ομαδικότητα, ικανότητα συντονισμού ομάδας. 
•Σεβασμό και ενδιαφέρον για τα μέλη της ομάδας του. 
•Δραστήρια και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
•Ικανότητα συνεκτίμησης κινδύνου vs παραγωγικότητας. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Δυνατότητα ασφαλούς οδήγησης σε αστικό περιβάλλον. 
•Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας. 
•Υψηλό ενδιαφέρον για ανάγκες πελατών. 
•Ικανότητα προσανατολισμού με χρήση αστικού χάρτη. 
•Κατοχή voucher 29 (Επιταγή εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Νέους Ηλικίας ως 29 Ετών) ή 
υποχρέωση πρακτικής άσκησης ΙΕΚ. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία εντυποδιανομής στατικής ή/και περιοχής. 
•Εκτεταμένη χρήση αστικών χαρτών ή/και συσκευών GPS. 
•Εξοικείωση με επεξεργαστές εικόνας μέσω Η/Υ.

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση ομάδας διανομέων, ειδοποιήσεις, τοποθέτηση στους χώρους διανομής, υποστήριξη. 
•Κατανόηση και μεταβίβαση των οδηγιών κάθε διανομής, εκπαίδευση και έλεγχος υλοποίησης. 
•Διαχείριση μικρών έργων, σύνταξη αναφορών, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών ή/και 
πελάτες. 
•Καταγραφή και αναφορά αποκλίσεων από προγραμματισμό, διορθωτικές και συμπληρωματικές 
ενέργειες. 
•Χρήση και συντήρηση εταιρικού Βαν για τις ανάγκες μεταφοράς προσωπικού από και προς τους 
χώρους / περιοχές διανομής. 
 
Παρέχονται: 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. 
•Σκληρή και συστηματική δουλειά. 
•Τεχνογνωσία και επαρκή μέσα παραγωγής. 
•Δυνατότητα μετασχηματισμού της άσκησης σε απασχόληση. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: dfyndanis@
skywalker.gr

of FX payables (fx differences), control and 
reconciliation of accounting statements  
•Responsible for Budgeting (Budgetary control, 
“What if Scenarios”)  
•Responsible for Management Accounting 
including managerial reporting, profitability 
analysis (by product - SKU, by area, by 
customer), reporting to Third Parties (Banks, Tax 
Authorities, suppliers etc) and reconciliation of 
financial statements  
 
Key Requirements: 
•Bachelor degree in Accounting  
•Knowledge of General Accounting Principles  
and IFRS  
•3-5 years of experience in industrial costing, 
management accounting and budgeting  
•Experience in financial analysis  
•IT skills, Experience in an ERP environment  
•Knowledge of Business English  
•Strong planning, verbal and written 
communication skills  
•Self – motivated 

The company offers: The company offers a 
highly competitive remuneration package and 
exquisite career opportunities within a leading 
organization. Please send your CV (quoting 
the reference code CA/07.13) to the Executive 
Search & Selection Group, mycv@deloitte.gr. 

All applications will be considered in strict 
confidence and will be acknowledged 
promptly.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μεγάλη Βιομηχανία ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής και όχι 
Τεχνολογικής.  
•Καλή γνώση Microsoft Office.  
•Καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής 
Γλώσσας  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε 
βιομηχανικό περιβάλλον.  
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην 
εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.   
•Ηλικία έως 40 ετών.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων.  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 
ελληνική γλώσσα, εφόσον τηρούν αυστηρά τα 
ανωτέρω απαραίτητα προσόντα της θέσης. 
Βιογραφικά τα οποία δεν συμβαδίζουν με αυτά, 
δε θα αξιολογηθούν.

Αποστολή βιογραφικού στο Email: 
hrm140142@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον 
αναπτυσσόμενες εταιρείες προϊόντων 
πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να 
προσλάβει στέλεχος για την ομάδα παροχής 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τους 
πελάτες της: 

Τεχνικός Η/Υ (Κωδ. ΤΗΥ 0713)

Αντικείμενο εργασίας: Εγκατάσταση, 
αναβάθμιση και συντήρηση μηχανογραφικού 
εξοπλισμού: Pc, Laptop, Servers, Printers, Fax, 
Barcode printers, Switches, Routers,καλωδίωση 
δικτύου.

Προσόντα:  
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ, 
Εκτυπωτών, Εξαρτημάτων Αναβάθμισης, 
Δικτύων, εγκαταστάσεις λογισμικών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 3 χρόνια σε 
ανάλογη θέση. 
•Πτυχίο σχολής ηλεκτρονικών ή συναφούς 
κλάδου. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτα και/ ή 
αυτοκινήτου. 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

•Assist in presales efforts 
 
Requirements: 
•Minimum 4 years of relevant working 
experience  
•University degree in IT field  
•Excellent knowledge of Software Applications, 
preferably Softone ERP  
•Excellent communication, organization 
capabilities and presentation skills  
•Ability to work effectively as part of a team in 
multi-task environments  
•Fluent oral and written command of the Greek 
and English languages  
•Excellent PC skills (MS-office) 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package based on 
qualifications and experience  
•Excellent development potential  
•Bonus  

Candidates who meet the above requirements 
may forward an English version of their CV 
quoting the reference code ERPC at www.
digimark.gr/ευκαιρίες καριέρας.  

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βιομηχανία Πλαστικών στο Σχηματάρι ζητά:

Κοστολόγο

Για τήρηση θεωρημένης αποθήκης, 
κοστολόγηση παραγωγής και την ανάλυση 
οικονομικών στοιχείων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην  
κοστολόγηση και τήρηση αποθηκών σε 
βιομηχανία  
•Γνώση ERP,X-LINE και προετοιμασία 
αναφορών  
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
•Καλή γνώση Κ.Β.Σ., Γενικής & Αναλυτικής  
Λογιστικής  
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-Office 
(κυρίως excel)  
•Άριστη γνώση αγγικής γλώσσας (γραπτά & 
προσφορικά)  
•Οργανωτικές ικανότητες, κριτική 
σκέψη,επικοινωνιακές δεξιότητες και 
ομαδικότητα  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν βιομηγραφικό σημείωμα, στο 
e-mail: vag@skywalker.gr, αναφέροντας τον 
κωδικό  θέσης (ΚΟΣΤ).

Financial Reporting Supervisor

A shipping company based in Piraeus is seeking 
to recruit a Financial Reporting Supervisor to be 
responsible for financial reporting, management 
reporting and budgeting, 

Candidates must meet the following 
minimum requirements: 
•BSc in Accounting or Finance  
•Experienced in financial reporting and analysis, 
budgets and cash flows  
•Prior experience in shipping would be an asset  
•Excellent command of English language  
•Proficient in excel and word as well as 
experience with ERP systems 

The Company offers a competitive remuneration 
package, a dynamic working environment 
and challenging opportunities for professional 
growth.
Send your cv to e-mail: fnnc@skywalker.gr.

Our client, a leading company in the food and 
beverage sector, is currently seeking to recruit 
a dynamic and high-calibre professional for the 
position of Cost Accountant. The position is 
based in Epirus. 

Role and Key Responsibilities: 
•Responsible for Cost Accounting including 
inventory costing, monthly actual inventory 
costing, budgetary inventory costing  
•Responsible for establishment of cost centers 
and group cost centers and the creation of cost 
allocation keys  
•Responsible for Imports costing, valuation 

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 Defense. 
As part of its business development strategy, 
TRASYSis currently looking for a:

Automation Test Engineer with HP QTP 
Athens & Helsinki

The Position:  
The work required therefore comprises of: 
•Definition of the Test Cases, Test Scripts and 
Test Ware, Data validation by writing SQL 
database queries  
•Automation of tests cases using HP QTP  
•Communicate with users and oversee testing 
where appropriate  
•Perform any other testing as required and is 
deemed necessary by the Project Manager  
•Log issues in JIRA or Quality Center where 
appropriate, prepare Test Result Reports  
•Ensure that documentation are available, 
complete and to a high standard  
•Review and refine existing test scripts. Analyze 
and report on the Test Results  
•Investigate reported failures and ensure 
failures are followed-up  
•The position involves at least 1 week per 
month presence at Helsinki for long term  
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Extensive experience in testing area including 
System Testing and Automated Testing  
•Proven Track Record with Test Tools like QTP, 
Quality Center, JIRA  
•Proven Track Record in managing UAT, and 
Report writing, Test Plan creation as well as 
definition of Test Cases, Test Scripts and Test 
Ware  
•Excellent verbal and written communication 
skills in English  
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 

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@trasys.gr. Site: www.
trasys.be.

ERP and Applications Consultant

Company Profile: Digimark SA, a leading 
Greek IT System Integrator and a member of 
a group of companies with a continuous and 
successful presence in Greek market more than 
25 years, is looking for:

A self-motivated and highly professional individual 
to fulfill the position of ERP and Applications 
Consultant, reporting to the Services Manager. 
The appropriate candidate will be responsible for 
requirements gathering, design, develop, deploy 
and support ERP CRM software solutions in 
Greek market.

Main Responsibilities: 
•Participate in the requirements gathering 
process  
•Analysis, design and implementation /
customization /parameterization of systems for 
various applications  
•Executing delivery work that meets or exceeds 
expectations based on strong understanding of 
the client’s business and needs  
•Work with users to define system requirements 
and resolve complex problems  
•Provide expertise to client, deliver 
implementation and professional services  
•Ensure issues are identified, tracked, reported 
and resolved in a timely manner  

συνέχεια στη σελ. 08

πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο 
πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας 
στο χώρο της πληροφορικής.

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

Μηχανικός ΙΤ Security

Σκοπός Εργασίας:  Σκοπός της θέσης 
είναι η παροχή υπηρεσιών (εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση, τεχνική υποστήριξη, 
εκπαίδευση κλπ.) σε λύσεις IT Security.

Βασικές Δραστηριότητες & υπευθυνότητες:  
•Τεχνικός σχεδιασμός λύσεων IT Security. 
•Παροχή υπηρεσιών για λύσεις IT Security που 
υποστηρίζει η εταιρία μας (Antivirus, Antispam, 
Firewall, Ips,  Vulnerability Scanning, Strong 
Authentication, Encryption, Network availability, 
URL filtering κλπ). 
•Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης και 
υποστήριξης (τηλεφωνικής, μέσω e-mail, 
με απομακρυσμένη σύνδεση ή και on-site) 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρίας για 
συγκεκριμένα SLAs (Service Level Agreements). 
•Escalation τεχνικών περιστατικών 
υποστήριξης και σύνθετων τεχνικών θεμάτων 
στον κατασκευαστή (συνήθως εταιρία του 
εξωτερικού). 
•Project Management σε έργα που αναλαμβάνει. 
 
Στοιχεία αξιολόγησης:  
•Αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ακρίβεια 
στην ολοκλήρωση έργων και τα τεχνικά 
περιστατικά υποστήριξης που αναλαμβάνει. 
•Ακρίβεια και υπευθυνότητα στην επικοινωνία με 
τους οίκους του εξωτερικού-προμηθευτές. 
•Ζήλος, διάθεση και προθυμία, ιδιαίτερα 
στην εκπαίδευση που αφορά τις λύσεις και 
διαδικασίες της εταιρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται στην διάθεση για εξέλιξη. 
•Σωστή διαχείριση για την εξυπηρέτηση των 
αιτημάτων/τεχνικών θεμάτων των πελατών 
(ευγένεια, προθυμία, άμεση εξυπηρέτηση κλπ). 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: nikoletta.
kastorini@itwayvad.com.

Chief Technology Officer - (code CTO06.13)

Our client, a leading Greek group of 
companies, is seeking to recruit a Chief 
Technology Officer (CTO06.13), reporting 
directly to the Group CEO.

Key Responsibilities: 
•Implement group’s technical vision and lead all 
aspects of technology development, according 
to group’s strategic direction and growth 
objectives  
•Create efficiencies, standardize business 
processes, integrate new business effectively  
•Build and manage a top-flight technology team  
•Provide visible leadership for the company 
within the technology community  
•Anticipate and react to major technology 
changes to ensure the maintenance of company 
leadership in the competitive landscape.  
•Manage a team of senior IT executives  
 
Candidate requirements: 
•BS in Electrical Engineering or Computer 
Science required, MBA preferred  
•Minimum of 3 years in a commercial role  
•Minimum of 10 years in a managerial 
role within well known multinational 
organizations  
•Large scale IT Projects implementation  
•Experience in Cloud Strategy  
•Ability to play an integral role in the group’s 
strategic direction, development, and future 
growth  
•Excellent conceptual and analytical skills  
•Excellent communication and teamwork skills  
•Flexibility, Integrity and Work Ethics  
•Fluency in English and PC literature 

The company offers an attractive remuneration 
package (salary, bonus, and additional 
benefits) and challenging opportunities 
for professional growth in this dynamic 
organization. Please send English CV which 
will be treated in strict confidence. E-mail: 
bhskywalker@hotmail.gr.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 10

Μηχανικός Πληροφορικής (IT Engineer)

Η Εταιρία: Η Business Effect Α.Ε. είναι πάροχος 
ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που 
αυτοματοποιούν αποτελεσματικά επιχειρηματικές 
διαδικασίες αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα της αυτόματης αναγνώρισης 
αντικειμένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio 
Frequency Identification - RFID). Η εταιρία 
σχεδιάζει και παράγει η ίδια πρωτότυπες 
κατασκευές RFID, αναπτύσσει και διανέμει 
τυποποιημένες ή κατά παραγγελία εφαρμογές 
λογισμικού και παρέχει όλες τις υπηρεσίες που 
είναι απαραίτητες για την ορθή και έγκαιρη 
υλοποίηση των συστημάτων της, καθώς και 
τη μετέπειτα ομαλή λειτουργία τους και έχει 
υλοποιήσει διεθνώς πρωτότυπες εφαρμογές 
σε μερικές από τις σημαντικότερες Ελληνικές 
επιχειρήσεις. 

Η Θέση:  
•Αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή  
•Υπεύθυνος για την παραμετροποίηση 
υπάρχοντος λογισμικού, ανάπτυξη νέου και 
υλοποίηση έργων  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής κατεύθυνσης  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία σε C# και SQL  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Όρεξη για δουλειά και επιθυμία για καριέρα  
 
Επιθυμητά Προσόντα: Εμπειρία σε 
Τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης 
αντικειμένων  
 
Η Εταιρία Παρέχει: 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: marina_
chatzianastasiou@businesseffect.gr.

CALL CENTER
Τηλεπωλήσεις Wind  

και τέλος στην ανεργία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης) 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή    
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες 
αποδοχές 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση   
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός 
αγγελίας WED0301:   
•Στο FAX: 211 101 8808 
•Στο e-mail: hr@aerotel.gr. 
•Στη διεύθυνση: HR Department Aerotel, Λ. 
Βουλιαγμένης 564, (κοντά στο σταθμό μετρό Αγ. 
Δημήτριος). 
 
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο της 
εβδομάδας.

Η BEST NET μια από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
Marketing & επικοινωνίας, σε συνεργασία 
με Μεγάλη Εταιρία Κινητής τηλεφωνίας 
και Internet αναζητά  συνεργάτες για  τα 
απογευματινά και πρωινά τμήματα:

Νέους - Νέες για το τμήμα Εξυπηρέτησης 
πελατών και Επικοινωνίας, 

Νέους - Νέες υπάλληλους γραφείου,

Για την περιοχή Αθήνας, (Σεπόλια) 
συγκεκριμένα:

Υπάλληλοι Γραφείου 
Κωδ. Θέσης: (WT)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση πελατών – προώθηση υπηρεσιών 
κινητής –Internet

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια  
•Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν σε ανάλογη 
θέση  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Bonus παραγωγής  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: m.fourlani@
alkyonnet.gr ή στο fax: 21 300 70370.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, 
ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης 
πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες 
στο χώρο των πωλήσεων ζητά:

Εκπροσώπους Τηλεπωλήσεων ελευθέρου 
ωραρίου 

(πρωί ή απόγευμα)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν 
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο την 
προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια  
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφάλιση 
ΙΚΑ  
•Bonus επίτευξης στόχου  
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ωράριο εργασίας, ευέλικτο  
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το ΜΕΤΡΟ 
Ακρόπολης)  
 
Για αποστολή βιογραφικών ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ: OTH33. 
•Στο E-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο Fax: 211 200 46 00  
•Τηλέφωνο για ραντεβού: 211 200 45 00

H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το έτος 1995 
και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο 
κατά ISO 9001:2008, Call Center της, ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο του 1999, με σκοπό την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης. Η πολύχρονη εμπειρία της 
ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ σε έργα υψηλών απαιτήσεων την 
έχουν καθιερώσει, ως ένα από τα μεγαλύτερα 
Call Center στον Ελλαδικό χώρο.

Σκοπός της Mediatel, είναι η παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς. Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία 
και ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικές και ευέλικτες υπηρεσίες που 
παρέχονται άμεσα μέσω άρτιας και σύγχρονης 
υποδομής.

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να 
εντάξει άμεσα στην ομάδα της, επικοινωνιακούς 
και δραστήριους υπαλλήλους.

(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:02.)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική 
προώθηση προγραμμάτων σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία.  
•Δέσμευση στο αποτέλεσμα  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση > 6μηνών. (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Βασικές γνώσεις Η/Υ.  
•Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό (με όλες τις νόμιμες 
προσαυξήσεις)  
•Έως και 8ωρη απασχόληση.  
•Προοπτική για αορίστου χρόνου διάρκειας 
σύμβασης.  
•Δυναμικό σχήμα bonus απόδοσης.  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας.  
•Προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό.  
•Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν 
δυναμικό Οργανισμό. 
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος 

Προσωπικού. E-mail: hr@mediatel.gr, website:  
www.mediatel.gr. Tηλ κέντρο: 214 214 80 00, 
Tμήμα Προσωπικού: Επιλογή1. Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125-127,115 24 
Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου), 
Cosmos Center, 7ος όροφος.

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλήτρια Γραφείου, ζητείται από 
αντιπροσωπεία επώνυμων καταναλωτικών 
μπαταριών Fujitsu καθώς και ειδικών μπαταριών 
(Powersonic, Renata κλπ)

Καθήκοντα - Πωλήσεις προς καταστήματα – 
εταιρίες μέσω: 
•Αποστολή καταλόγου προϊόντων  
•Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή email ή fax  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις για αναζήτηση 
– επικοινωνία με νέους πελάτες 

Η εμπειρία μας στις πωλήσεις μπαταριών από το 
1973 αποτελεί εγγύηση καθιέρωσης στο τμήμα 
πωλήσεων της εταιρίας. Η εκπαίδευση στις 
πωλήσεις μπαταριών με την δική μας μέθοδο θα 
έχει άμεσα αποτελέσματα.

Προϋπόθεση: Η υποψήφια πρέπει να έχει 
ευχέρεια λόγου, να έχει τo χάρισμα της 
επικοινωνίας, να είναι μεθοδική, να έχει έμφυτη 
την τακτική της διαπραγμάτευσης.

Απαραίτητη γνώση: 
•Απόφοιτη λυκείου  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Χειρισμός Η/Υ  
•Γνώση του προγράμματος ERP 

Η εμπειρία στις πωλήσεις μπαταριών θα ληφθεί 
υπ’ όψιν. Προσφέρεται αντίστοιχος μισθός, 
καθώς και χρηματικό κίνητρο κάλυψης μηνιαίου 
στόχου πωλήσεων. Η έδρα της εταιρίας είναι στην 
Αθήνα στην περιοχή Αμπελοκήπων. Μπορείτε 
να επισκεφτείτε το site μας, www.batterypack.
gr. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
batterypack.gr.

Πωλήτρια Γραφείου, ζητείται από 
αντιπροσωπεία επώνυμων δερμάτινων λουριών 
(ΗΙRSCH), ρολογιών (RHYTHM), μπαταριών 
ρολογιών (Renata ), εργαλείων εργασίας 
ωρολογοποιού κλπ.

Καθήκοντα - Πωλήσεις προς καταστήματα – 
εταιρίες μέσω: 
•Αποστολής καταλόγου προϊόντων  
•Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή email ή fax  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις για αναζήτηση 
– επικοινωνία με νέους πελάτες 

Η εμπειρία μας στις πωλήσεις από το 1973 
αποτελεί εγγύηση καθιέρωσης στο τμήμα 
πωλήσεων της εταιρίας. Η εκπαίδευση στις 
πωλήσεις με την δική μας μέθοδο θα έχει άμεσα 
αποτελέσματα.

Προϋπόθεση: Η υποψήφια πρέπει να έχει 
ευχέρεια λόγου, να έχει τo χάρισμα της 
επικοινωνίας, να είναι μεθοδική, να έχει έμφυτη 
την τακτική της διαπραγμάτευσης.

Απαραίτητη γνώση: 
•Απόφοιτη λυκείου  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Χειρισμός Η/Υ  
•Γνώση του προγράμματος ERP 

Η εμπειρία στις πωλήσεις στο χώρο 
της ωρολογοποιίας θα ληφθεί υπ’ όψιν. 
Προσφέρεται αντίστοιχος μισθός, καθώς και 
χρηματικό κίνητρο κάλυψης μηνιαίου στόχου 
πωλήσεων. Η έδρα της εταιρίας είναι στην 
Αθήνα στην περιοχή του Συντάγματος. Μπορείτε 
να επισκεφτείτε το site μας, www.dissios.com 
για περισσότερες πληροφορίες. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: info@dissios.com.

Τμήμα Online Marketing 
Ρώσικα

Η σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία Protocol 
Internet Marketing που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του διαδικτύου από το 2001 αναζητεί για 
συνεργασία Μεταφραστή Ρωσικών με σκοπό 
την επιμέλεια κειμένων δικτυακών τόπων και 
online διαφημιστικών δράσεων στη Ρωσική 
γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:  

•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 
•Μητρική Γλώσσα Ρώσικα 
•Άριστη γνώση Ελληνικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ & Internet 
 
Δεξιότητες υποψηφίου:  
•Όρεξη για μάθηση και εργασία 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρεται:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική γρήγορης εξέλιξης
Όνομα πελάτη: Protocol Internet Marketing, 
τοποθεσία: Μαρούσι βόρεια προάστια,  URL: 
www.protocol.gr 
e-mail: resume-txt@protocol.gr.

 Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά:

Πωλητή Γραφικών Τεχνών 
 (Έντυπο – Συσκευασία- POP)

Η  θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 
στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
•Πολύ καλή  γνώση Η/Υ 
•Άνεση στην επικοινωνία στον γραπτό και 
προφορικό λόγο 
•Οργανωτικότητα 
 
Αν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν. 
 
Παροχές εταιρείας:   
Κινητό τηλέφωνο 
Έξτρα πριμ απόδοσης 
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης 
Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου 
 
Συστάσεις απαραίτητες. 
Καλό είναι να επισυνάπτεται πρόσφατη 
φωτογραφία.

Αποστολή βιογραφικών στο fax.: 210-3425967 
ή στο e-mail: hr@lyhnia.gr. Πληροφορίες κος 
Βγόντζας Αθανάσιος. Τηλ:  210-3410436. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης του 
τμήματος Web- Marketing αναζητά Στελέχη.

Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι Διαφήμισης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση Η/Υ/ Internet 
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην 
επίτευξη στόχων 
•Φιλοδοξίες εξέλιξη 
 
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.

Η Rmiternational,  εταιρία διοργάνωσης 
εκθέσεων με 23 χρόνια επαγγελματική 
δραστηριότητα, ζητά: 

 
Πωλητή  

κατα προτίμηση απο τον  
κλάδο τροφίμων-ποτών  
για πλήρη απασχόληση.

 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον κλάδο τροφίμων – ποτών 
•Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής 
•Επιμονή για την επίτευξη στόχων 
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ύπαρξη 
μεταφορικού μέσου 
•Eυχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρεία προσφέρει: 

∆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.

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

συνέχεια στη σελ. 12

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός 
& Bonus) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα 
εξέλιξης

Η θέση αφορά σε ανάπτυξη δικτύου πελατών 
για διοργάνωση έκθεσης Τροφίμων - Ποτών. 
Παρακαλώ τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο 
cv@trofima-pota.gr. 

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητάει 
για άμεση πρόσληψη:

Συνεργάτη για το Ηλεκτρονικό της 
Καταστήμα

Αρμοδιότητες 
•Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής ηλεκτρονικού 
καταστήματος.  
•Συμμετοχή στο marketing plan του e-shop.  
•Γνώση της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και τον ανταγωνισμό του κλάδου.  
•Πώληση μέσω δικτύου και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας.  
•Παρακολούθηση αγοράς e-shopping και 
ανταγωνισμού.  
•Πρόταση και υλοποίηση ευέλικτων και 
επίκαιρων προωθητικών ενεργειών διαδικτύου 
(διαφημιστικές καμπάνιες, διαγωνισμοί κτλ.)  
•Καθοδήγηση και ανάπτυξη της εξειδικευμένης 
ομάδας του e-shop.  
•Διαχείριση των social media (Facebook, twitter, 
pinterest, Google).  
•Δημιουργία και εφαρμογή SEO. 
•Διαχείριση ιστοσελίδας  
•Κατασκευή και αποστολή Newsletter  
•Επιμέλεια του site της εταιρίας  
•Επιμέλεια της σειράς των προϊόντων 
(περιγραφή & προσθήκη)και αλλαγές τιμών.  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ  
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 2 έτη σε e-shop 
κατάστημα κατά προτίμηση του ίδιου κλάδου.  
•Άριστη χρήση Η/Υ  
•Γνώση προγράμματος Adobe Photoshop  
•Γνώση πλατφόρμας Magento  
•Δημιουργικότητα και καινοτομία στην σκέψη  
•Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις κατά προτίμηση 
ηλεκτρικών συσκευών. 

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον, 
δυνατότητες εξέλιξης σε μία συνεχώς 
αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: viografika@
outlook.com.gr.

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

Διευθυντή Πωλήσεων (Code: DOS)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με κατεύθυνση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή 
Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία 5 αστέρων  
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Ξενοδοχειακής αγοράς  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων.  Γνώση του Sysco epitome 
system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Γνώση Internet Sales  
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής σε 
εκθέσεις εξωτερικού  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’όψη 
τμήματος προσωπικού στο fax 2109955586 
ή με e-mail στο hr@portocarras.com. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Στελέχη Πωλήσεων

Η ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ της MOBILO DEALS – 
MEDIA PLUS, η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία υπηρεσιών Mobile Advertising, ζητά 

νέους κοινωνικούς, δημιουργικούς, ευέλικτους, 
ενθουσιώδεις για να εργαστούν σε ένα 
υπερσύγχρονο περιβάλλον που προσφέρει:

•Ελκυστικές Αποδοχές  
•Επαγγελματική και συνεχή Εκπαίδευση σε 
Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων  
•Μόνιμη απασχόληση  
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
περιβάλλον στον τομέα του MOBILE 
ADVERTISING  
 
Προσόντα: 
•Ηλικία 25-50 ετών  
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις cold calling 
•Γνώση της αγοράς Διαφήμισης, Internet 
Advertising και χρήστης Smartphone iPhone ή 
Android 

Site: www.mobilodeals.com. Στείλε τώρα το 
βιογραφικό σου στο email: istamoulis@media-
plus.gr με τον τίτλο ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και 
θα σε καλέσουμε άμεσα.

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

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(ΕΤΠ) 

για Απογευματινή καθημερινή απασχόληση

Αντικείμενο Απασχόλησης: Προώθηση 
υπηρεσιών Κινητής τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ  
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση στην (Προφορική) επικοινωνία  
•Διάθεση για εργασία και φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Ομαδικότητα, πρωτοβουλία, ευελιξία 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε εταιρίες τηλεπωλήσεων 
ή σε καταστήματα αλυσίδας (με αντικείμενο 
πωλήσεων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας)  
 
Παροχές εταιρείας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές Μισθοδοσίας 
•Extra Μηνιαία & Ετησια Bonus επίτευξης 
στόχων  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α.  
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση στον 
τομέα της κινητής τηλεφωνίας  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info.
plegma@plegmanet.gr ή μέσω fax στο: 210 
20 20 011 αναγράφοντας τον κωδικό θέσης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 2119581 -2. 
Περιοχή: ΑΧΑΡΝΩΝ 335 κοντά σε σταθμό 
ΗΣΑΠ (Κάτω Πατήσια). Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί εχεμύθεια.

Από βιομηχανία κατασκευής ειδών θέρμανσης 
ζητούνται: 

Πωλητές για όλη την Ελλάδα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις σε 
είδη θέρμανσης  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε δίκτυο χονδρικής.  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Φιλοδοξίες εξέλιξης  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Πολύ καλή γνώση MS Office & εφαρμογών 
Internet.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές εργασίας για τους 
άνδρες υποψηφίους.  
•Συστάσεις  
 
Καθήκοντα Θέσης: 
•Οι Επισκέψεις σε πελάτες.  
•Η Δημιουργία, Διαχείριση και διεύρυνση 
πελατολογίου Χονδρικής Πώλησης σε Αθήνα και 
επαρχία  
•H επίτευξη των καθορισμένων στόχων 
πωλήσεων & η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών  
•Η Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.  
 
Προσφέρεται: 

•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
rama.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία ENVIROPLAN A.E. (http://www.
enviroplan.gr) ,η οποία παρέχει Υπηρεσίες 
Συμβούλου & Μηχανικού και ειδικεύεται σε 
μελέτες - έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και 
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε 
πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, 
με γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 
Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, και σημαντική 
διεθνή δραστηριότητα  ζητά για άμεση πρόσληψη 
μόνιμα στελέχη των παρακάτω ειδικοτήτων:

Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών& 
Συμβάσεων 

(Κωδικός Θέσης: 02/13)

•Πτυχίο Ανώτατης (κατά προτίμηση) ή Ανώτερης 
Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε οικονομικά ή 
κοινωνικές η άλλες συναφείς επιστήμες. 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα. 
•Γνώση-Εμπειρία διαδικασιών διαγωνισμών 
Δημοσίου. 
•Γνώση διαδικασιών διαχείρισης & 
παρακολούθησης συμβάσεων. 
•Αριστη γνώση Αγγλικών - Δυνατότητα εργασίας 
στα Αγγλικά. 
•Η κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ,καθως και η 
γνώση άλλης ξένης γλώσσας (π.χ Γερμανικά 
,Ρουμανικά, Τουρκικά , Αραβικά κλπ) θα 
συνεκτιμηθει θετικά. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS οffice κ.α.). 
•Επιθυμητή γνώση διαδικασιών διαγωνισμών 
και παρακολούθησης έργων από διεθνείς 
οργανισμούς (E.U., WorldBank, EIB, EAR, UN 
κ.α.). 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί 
θετικά.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής 
μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.
gr,  αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης. Προσφέρεται σταθερό περιβάλλον 
εργασίας σε σύγχρονη και ανταγωνιστική 
επιχείρηση με διεθνή δραστηριότητα.

Στέλεχος Τμήματος Εξαγωγών

Τοποθεσία: Αθήνα, Περιστέρι

Η εταιρία Silver Axion είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους παραγωγούς ορθόδοξης εικόνας 
στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στις 
εξαγωγές στη Ρωσία, Ουκρανία και άλλες 30 
χώρες του κόσμου.

Περιγραφή θέσης:  Η θέση αφορά μόνιμη εργασία 
πλήρης απασχόλησης σε υποστήριξη εξαγωγών 
και την διαχείριση παραγγελιών των πελατών της 
εταιρίας κυρίως στη Ρωσία, Ουκρανία και άλλες 
χώρες ανατολικής Ευρώπης.

Αρμοδιότητες:  
•Παρακολούθηση εξαγωγών στη Ρωσία και 
Ουκρανία. 
•Λήψη και διαχείριση των παραγγελιών. 
•Προετοιμασία των σχετικών εξαγωγικών 
εγγράφων παραγγελιών. 
•Παρακολούθηση εγγράφων και φορτώσεων 
μέχρι την παραλαβή τους στον τελικό 
προορισμό. 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 
•Επικοινωνία με πελάτες. 
 
Προσόντα:  
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Άριστη γνώση Ρωσικών (κατά προτίμηση να 
είναι η μητρική γλώσσα), καλή γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση Windows και Ms Office (πολύ 
καλή γνώση excel). 
•Προϋπηρεσία είναι επιθυμητή.
Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση εργασίας, 
παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.
kanakis@gmail.com. 

MedNet International, member of the Munich 
Re group - the world’s largest institution in 

reinsurance, primary insurance and asset 
management, is one of the leading Healthcare 
Software Developers in Europe. We provide 
excellent Information Technology services 
across the MedNet Group and Munich Re’s 
Health Division. Due to our increasing demand of 
designing and implementing “best in industry IT 
solutions”, at our Athens Office, we are seeking 
specialists for the following positions:

Health Insurance Implementation Specialist 
- HI 03

Profiles/Qualifications: Candidates will be 
responsible for the integration of information 
systems into new or existing business 
environments/organizations. Work closely with 
business executives and system users to identify 
setup requirements and modification needs. They 
are responsible for setting up the system as well 
as providing training and assistance to users. 

•University level degree (at postgraduate 
level is a plus) in Business Administration, 
Management, Information Technology or other 
field of study  
•Minimum 5 years of experience in Insurance 
Business (preferably in Health Insurance) 
with significant operational responsibility (e.g. 
production, claims)  
•Alternatively, candidates may have minimum 
5 years of experience in information systems 
implementation (preferably in the insurance 
industry)  
•Strong interpersonal skills  
•Good oral and written communication skills  
•Fluency in English and/or any other language  
•Experience in project management and/or 
training is considered an asset  
 
We Offer 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 

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

Υπεύθυνος Marketing

Θέση 
•Σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης των 
marketing plans των επί μέρους brands του 
Ομίλου  
•Διαχείριση κεντρικών θεμάτων marketing & 
επικοινωνίας του Ομίλου (budget, διαφήμιση, 
γραφείο τύπου, έντυπα, έρευνες αγοράς, 
ψηφιακή επικοινωνία, ανάπτυξη προϊόντων & 
υπηρεσιών)  
•Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας 
για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κατεύθυνσης Marketing  
•Πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Ειδικότερη εμπειρία σε: διαφήμιση & 
media planning, παραγωγή εντύπων, digital 
communication & social media, γνώση 
σχεδιαστικού προγράμματος  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)  
 
Απαραίτητα χαρακτηριστικά  
•Δεξιότητες συγγραφής κειμένων  
•Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας & 
παρουσίασης  
•Δεξιότητες διοίκησης ομάδων & έργων 
(projects)  
•Δημιουργικότητα & καινοτόμο σκέψη  
•Multitasking  
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή 
στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

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

Supply Chain Officer (Ref: S.C.O.)

Main responsibilities: 
•Handling and follow-up of customers’ orders  
•Coordination and consolidation of customers’ 
forecast  
•Reporting of customers’ sales and forecast  
•Monitoring of Key Performance Indicators 
(KPIs)  
•Pre-sales and after sales customer support  
•Launch coordination of new products 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!

συνέχεια στη σελ. 14

Requirements: 
•Previous experience in a similar position 
and knowledge of the generic pharmaceutical 
market will be desirable  
•Have an outgoing personality and be customer 
focused  
•Have excellent interpersonal and 
communication skills  
•Have team spirit  
•Be well organized and self-motivated  
•Be able to handle multiple tasks  
•Have an excellent command (written and 
verbal) of the English language (knowledge of 
any other European language will be considered 
as an asset)  
•Be proficient in the use of MS Office Programs  
 
The Company offers: 
•Competitive Salary  
•Training and personal 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 BINSWANGER BINIARIS A.E. (αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Οργανισμού Binswanger America LLC) ζητεί 
για μόνιμη απασχόληση: 

Επικεφαλή Τμήματος Γραφειακών Χώρων

Απαιτούμενα Προσόντα:  
•Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και 
επίλυσης προβλημάτων  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα των 
πωλήσεων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office)  
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Βιογραφικά στο e–mail: dibiniaris1@
gmail.com. (Όλα θα θεωρηθούν απολύτως 
εμπιστευτικά).

Senior Professional in Valuation and 
Business Modeling

At EY we support you in achieving your unique 
potential both personally and professionally. We 
give you stretching and rewarding experiences 
that keep you motivated, working in an 
atmosphere of integrity and teaming with some 
of the world’s most successful companies. 
And while we encourage you to take personal 
responsibility for your career, we support you 
in your professional development in every way 
we can. You enjoy the flexibility to devote time 
to what matters to you, in your business and 
personal lives. At Ernst & Young you can be who 
you are and express your point of view, energy 
and enthusiasm, wherever you are in the world. 
It’s how you make a difference.

Job purpose: Working in a multi-national 
environment, the team works on a range 
of transactions, from local to cross border 
multinational disposals or acquisitions. Working 
in this creative environment, you will be given the 
opportunity to work and take responsibilities on 
challenging projects, gaining exposure to various 
sectors, both within Greece and the CSE region.

As a valuation senior advisor you will be part 
of our Valuation and Business modeling team, 
working on transaction or financial reporting 
related valuations of companies / assets, and 
business modeling assignments.

Requirements: 
•At least 2-4 years experience within relevant 
industry and sector.  
•Prior experience in a Big4 environment 
(Valuation & Business Modeling) will be an 
advantage.  
•Excellent academic background, including 
a master degree in Finance, Business 
Administration (MBA), Accounting & Finance 
and/ or other related field with strong 
quantitative focus.  
•Excel skills in developing financial models to 
support performance analysis.  
•Strong numerical/analytical ability and a 
sound grasp of financial accounting. Within 
this context, CFA, ACCA, or other professional 
qualification candidate, will be considered an 
asset.  

•Ability to use initiative and work effectively 
under pressure.  
•Very good written and oral skills both in Greek 
and English.  
•Excellent teamwork.  
•Advanced Ms Office user. 

Interested candidates please click the link 
below to apply:  
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193.

H Εταιρεία ConnectPhone Α.Ε. (http://www.
connectphone.gr) με έδρα την Αθήνα, που 
δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο και την 
προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 
και υπηρεσιών, αναζητά άτομο για πλήρη 
απασχόληση για τη θέση του Team Leader  για 
τις προωθητικές της ενέργειες (δεν αφορά 
call center).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου/Επιθυμητός Τίτλος 
Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση χρήσης όλων των εργαλείων του 
Microsoft Office  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και 
πελατοκεντρική αντίληψη  
•Aπαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Team Leader  
•Ικανότητα στη διοίκηση και παρακίνηση 
ομάδων            
 
Παρέχεται: 
•Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών  
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
 
Πρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας στο 
e-mail: hr@connectphone.gr.

LOGISTICS
Υπεύθυνος Logistics 

(Μεταφορών και διακίνησης εμπορευμάτων)

•Αγγλικά επίπεδο Proficiency  
•Χρήση Η/Υ (Office, ERP, WMS )  
•Δυνατότητα ταξιδιών όταν είναι απαραίτητα  
•Δίπλωμα Ι.Χ.  
•28-40 Ετών  
•Απαραίτητη 5ετης εμπειρία στον χώρο των 
Logistics ή Μεταφορών  
 
Συμπληρωματική γνώση των Ιταλικών ή 
Τουρκικών ή Γερμανικών θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. 
 
Για την θέση απαιτείται άνεση στην επικοινωνία, 
γνώση στις διαπραγματεύσεις πνεύμα 
συνεργασίας με άλλα άτομα. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
apikyan.com.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Assistant Accountant

Η Κορρές είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε 
το 1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο 
Ομοιοπαθητικό Φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία 
εστιάζει στη θεμελιώδη και στην εφαρμοσμένη 
έρευνα στα φυσικά προϊόντα, αξιοποιώντας 
την εμπειρία των 3.000 ομοιοπαθητικών 
σκευασμάτων φυσικής προέλευσης του 
φαρμακείου και συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με 
ελληνικά και διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 
 
Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 
φυσικά και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα 
σε 30 χώρες, με παρουσία στα σημαντικότερα 
επιλεκτικά σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Η Κορρές αναζητά να καλύψει τη θέση του 
Assistant Accountant για το τμήμα Accounting 
της Οικονομικής Διεύθυνσης με έδρα την 
Μεταμόρφωση.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης  
•Ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση χρήσης συστημάτων ERP, Η/Υ 
και εφαρμογών Ms Office  
•Άριστη γνώση ΕΛΓΣ, ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, Αναλ. 
Λογ.- Κοστολόγηση  

•Εμπειρία στις εργασίες σύνταξης Οικονομικών 
καταστάσεων Ατομικών και Ενοποιημένων  
•Καλή γνώση & εμπειρία στη χρήση των ΔΛΠ, 
ΔΠΧΠ, ΔΠΧΑ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•Εργατικότητα, συνέπεια, ικανότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: cv@skywalker.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητούνται 
Πτυχιούχοι  

Φυσιοθεραπευτές /τριες 
για εργασία στην Ελβετία

Περιγραφή εργασίας: Φροντίδα VIP 
 
Απαιτήσεις: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος. 
•Γνώσεις Γερμανικής, Αγγλικής γλώσσας. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ελκυστικές αποδοχές.
Για αποστολή βιογραφικών info@md-hellas.
gr σε μορφή Europass στην γερμανική 
γλώσσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810333450, 
697334893. Άτομο επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη 
από Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-14:00.

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

Ζητούνται Πτυχιούχοι Φυσιοθεραπευτές 
–τριες για εργασσία στην Ελβετία. 
 
Περιγραφή Εργασίας: Φροντίδα VIP 
 
Απαιτήσεις: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος.  
•Γνώσεις Γερμανικής, Αγγλικής γλώσσας.  
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.  
•Ελκυστικές αποδοχές. 

Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή EUROPASS 
στην Γερμανική γλώσσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
2810333450, 6973348931. Ατομο επικοινωνίας: 
Έυα Βενιανάκη από Δευτέρα - Παρασκευη 09:00-
14:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
md-hellas.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Φαρμακευτική Εταιρεία, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των 
γενοσήμων, επιθυμεί να προσλάβει:

Επιστημονικό Συνεργάτη 
για τους Νομούς: 

Αιτωλοακαρνανίας – Άρτας - Πρέβεζας 
(Κωδ.: ΕΣ/13)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 3-5 ετών στην 
ιατρική ενημέρωση  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης  
•Δυναμική προσωπικότητα με προσανατολισμό 
στο αποτέλεσμα  
 
Προσφέρουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.  
•Εταιρικό αυτοκίνητο.  
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: aap@skywalker.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητείται για εργασία στην Ελβετία:  

 Νοσοκόμα-ος  
FA Εντατικής θεραπείας

Περιγραφή Εργασίας: Φροντίδα  VIP

Απαιτήσεις: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής 
•Προϋπηρεσία 2 έτη 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας
Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή info@
md-hellas.gr, europass στην γερμανική 
γλώσσα:  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810333450, 
6973348931. Άτομο επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη 
από Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-14:00.

Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, Επισκέπτες 
Υγείας (part time) (HEALTH 0611) 

Άρτα, Άμφισσα, Αιδηψός, Βέροια, Ζάκυνθος, 
Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, 
Θήβα, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καβάλα, 

Καρδίτσα, Κατερίνη, Κεφαλονιά, Κιλκίς,  
Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, 

Λειβαδιά, Ξάνθη, Πρέβεζα, Σάμος, Σπάρτη,

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί part time συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες, Επισκέπτες Υγείας.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα ασχοληθούν με την κατ οίκον εκπαίδευση 
ασθενών και την συμμετοχή σε προγράμματα 
μέτρησης σε φαρμακεία.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών/τριών Υγείας ή Πτυχίο Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
Δημ. Νοσοκομείου ή Πτυχίο ΤΕΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος 
οδήγησης  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η General Mills Ελλάς, εταιρία με ηγετικό 
ρόλο στον χώρο των προϊόντων ζύμης, ζητά να 
προσλάβει για το εργοστάσιό της στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας:                  

Χειριστή Παραγωγής (κωδ. Χ/Π 313)

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας/ Μηχανολογίας  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Έως 30 ετών 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον σχετικό 
κωδικό, στο fax: 22620-30902 ή με e-mail στη 
διεύθυνση: generalmills.hellas@genmills.com.

Η Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί και 
με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και 
εμπορία χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία 
πλαστικών και εκτυπώσεων, η οποία εφαρμόζει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, Σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα  
OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801 και Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επαληθευμένο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού EMAS, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Προϊστάμενο Παραγωγής 
 και Συντήρησης  
(REF: P-11-13-07)

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Βασικά καθήκοντα: 
•Η οργάνωση και διοίκηση των τμημάτων 
Παραγωγής και Συντήρησης, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Εργασίας και τις διαδικασίες 
& οδηγίες των συστημάτων διαχείρισης της 
εταιρίας. 
•Η αναθεώρηση και η συμπλήρωση των 
Συστημάτων Διαχείρισης στα πεδία ευθύνης του. 
•Ο έλεγχος της παραγωγής. Η επίβλεψη της 
τήρησης των οδηγιών παραγωγής και των 
οδηγιών ασφαλούς εργασίας και προστασίας 
του περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους στα 
τμήματα παραγωγής. 
•Η μελέτη και η οργάνωση των θέσεων εργασίας 
στα τμήματα παραγωγής και συντήρησης. 
•Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του 
προσωπικού των τμημάτων ευθύνης του. 
•Η οργάνωση και επίβλεψη της διαχείρισης των 
υλικών και εργαλείων στους χώρους παραγωγής 
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και συντήρησης. 
•Ο προγραμματισμός και η επίβλεψη 
της συντήρησης του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων. 
•Η εκπόνηση και η επίβλεψη της εκτέλεσης 
μελετών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 
ή / και βελτιώσεις του υφιστάμενου. 
•Η υπευθυνότητα απέναντι στις Αρχές, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά 
με τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
•Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των 
Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
•Είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας της Εταιρίας. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου ή Χημικού 
Μηχανικού, μέλος Τ.Ε.Ε., επιθυμητός 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε διοικητική θέση 
σε βιομηχανία, κατά προτίμηση χημικών ή 
πλαστικών. 
•Εξοικείωση με Συστήματα Διαχείρισης: 
Ποιότητας ISO 9001:2009, Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 1801, 
Περιβάλλοντος EMAS ή ISO EN 14001. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, οργάνωσης 
και επικοινωνίας. 
•Κατά προτίμηση κάτοικος ανατολικής Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: personnel@
chrostiki.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την Εταιρία μας επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6624692 ή 
επισκεφθείτε το site μας: www.chrostiki.gr. 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Εταιρία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ζητεί : 

Αποθηκάριο 
με βασικές γνώσεις λογιστικών.

 Βιογραφικά στο email: info@emergyproducts.
gr ή στο fax: 210 6654554.

ΟΔΗΓΟΙ
Ο πελάτης μας είναι επώνυμη εταιρία διανομής 
προϊόντων FMCG, με ηγετική παρουσία στον 
τομέα της μικρής λιανικής. Στα πλαίσια της 
περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, 
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για την 
κάλυψη των παρακάτω θέσεων, με έδρα στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη:

Οδηγοί Μικρής Λιανικής 
(κωδ ΟDML-13)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη φόρτωση και 
διανομή των εμπορευμάτων κάθε παραγγελίας 
στους πελάτες μικρής λιανικής Νομού 
Θεσσαλονίκης.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε 
ανάλογη θέση οδηγού με διανομές σε πελάτες 
στη μικρή λιανική (περίπτερα, ψιλικά). 
•Τυχόν εμπειρία διανομής στα δυτικά περίχωρα 
της Θεσσαλονίκης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
•Καλή σωματική διάπλαση, ικανότητα 
μεταφοράς και φόρτωσης εμπορευμάτων 
•Δίπλωμα οδήγησης  Γ’ κατηγορίας τουλάχιστον 
•Μηχανολογικές γνώσεις αυτοκινήτου θα 
αποτελέσουν πρόσθετο προσόν 
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Πενθήμερη εργασία με κυλιόμενο ρεπό 
(εργασία και Σάββατο) 
•Βασικός μισθός 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό 
ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr, 
follow us on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Μηχανημάτων (TEC 0606) 

Θεσσαλονίκη/Κιλκίς

Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία τροφίμων 
αναζητά Τεχνικό Μηχανημάτων για τις ανάγκες 
εύρυθυμης λειτουργίας της παραγωγικής της 
διαδικασίας.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναφέρεται στον Προιστάμενο Συντήρησης και θα 
αναλάβει την ορθή λειτουργία, ρύθμιση (σύμφωνα 
με τις ανάγκες παραγωγής)και συντήρηση 
ειδικών μηχανημάτων του εργοστασίου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία 
σε βιομηχανία και σε θέση σχετική με την ροή 
παραγωγής. 
•Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι θετικής κατεύθυνσης ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και σχετικής 
τεχνικής ορολογίας. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες και μετάβασης 
στο εξωτερικό για σχετική εκπαίδευση στο κύριο 
αντικείμενο εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

H Mobile Media, μία από τις πρωτοπόρες 
εταιρείες στο χώρο του mobile marketing, 
αναζητά ερευνητές και τεχνικό για την κάλυψη 
των αναγκών του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης 
της εταιρείας. Η Mobile Media, πρωταγωνιστεί 
διεθνώς σε καμπάνιες επικοινωνίας και 
μάρκετινγκ μέσω κινητής τηλεφωνίας και είναι μία 
από τις εταιρείες που διαχρονικά διαμορφώνουν 
την ανάπτυξη των υπηρεσιών επικοινωνίας 
μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι. Στα πλαίσια 
του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» της Γ.Γ.Ε.Τ., η εταιρεία αναζητά τα 
ακόλουθα άτομα για τη στελέχωση του τμήματος 
Έρευνας & Ανάπτυξης:

Τεχνικός(Ref. Code: ENG-A)

Επίπεδο Σπουδών: Πτυχίο Πανεπιστημίου/TEI 
(κατά προτίμηση με Μεταπτυχιακές σπουδές) 
 
Ειδικότητα: Πληροφορική 
 
Αντικείμενο θέσης: 
•Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την 
αυτόματη επιλογή και αποστολή μηνυμάτων σε 
interactive υπηρεσίες μάρκετινγκ/content. 
•Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος για την 
εφαρμογή των μεθόδων. 
•Υλοποίηση και διεξαγωγή υπολογιστικών 
μετρήσεων των μεθόδων. 
•Προγραμματισμός και διεξαγωγή εμπειρικών 
μετρήσεων των μεθόδων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (ή 
αποδεδειγμένα 6μηνη ανεργία σε περίπτωση 
μη δυνατότητας έκδοσης δελτίου ανεργίας λόγω 
επαγγέλματος) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Java 
•Matlab 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων 
•Εμπειρία σε μεθόδους μηχανικής μάθησης

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της 
απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις». 
 
Αποστολή βιογραφικών (με αναγραφή του Ref. 
Code) στο: info@mobilemedia.gr.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions 
με έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. 
Πλακεντίας), αναζητά άμεσα courier.

Part Time Courier 
(κωδ. P.T. COURIER)

Περιγραφή θέσης: Ο courier, είναι υπεύθυνος 
για τη διανομή υλικών των πελατών μας βάσει 
των διαδικασιών της εταιρείας. Οι διανομές 

γίνονται εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες 
περιοχές κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των 
πελατών μας.

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Διανομή βάσει των διαδικασιών υλοποίησης.  
•Επίτευξη στόχων διανομής.  
•Αναφορά διανομής.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος μηχανής, απαραίτητα με 
αποθηκευτικό χώρο.  
•Άριστη εμφάνιση.   
•Άπταιστα Ελληνικά.  
•25-35 ετών.  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία.  
•Απόφοιτος Λυκείου.  
•Δραστήριος με θετική προσωπικότητα.  
 
Προσφέρονται: 
•Part time απασχόληση.  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική 
εξειδίκευση.  
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο 
hr@greenpromotions.gr.

 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε. ξενοδοχείο ST. Nicolas 
Bay Resort Hotel & Villas, μέλος του Small 
luxury hotels και great hotels of the world επιθυμεί 
να προσλάβει:

Α΄Μάγειρα 
Chef De Partie

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς 
Κουζίνας a la carte. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 – 5 ετών σε 
ανάλογη θέση σε Ξενοδοχείο 4 – 5 *, ή 
εστιατόριο ανάλογης κατηγορίας και ποιοτικής 
κουζίνας. 
•Ικανότητα για πλήρη ικανοποίηση πελατείας 
υψηλών απαιτήσεων. 
•Επαγγελματική νοοτροπία και υπευθυνότητα 
στην εκτέλεση.

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, άμεση πρόσληψη, απασχόληση 4 
μηνών και άριστες συνθήκες εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: manager@stnicolasbay.gr 
συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Αποστολή fax στο 2841025852.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, 
μέλη της Starwood Luxury Collection, επιθυμούν 
να προσλάβουν για απασχόληση στη Σαντορίνη, 
για τη σεζόν 2013:

Στελέχη F&B με αρμοδιότητες  
Captain & Maitre  

(Code: FBCPT, FBMTR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετής σε αντίστοιχη 
θέση 5 αστέρων ξενοδοχείου 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: Η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας (Γερμανικά – Γαλλικά 
- Ισπανικά) 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 22860 81798, ή 
στο e-mail:  hr@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Aigialos Hotel στη 

Σαντορίνη  ζητά προσωπικό για την θερινή 
σεζόν 2013: 

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
πρόσθετων ξένων γλωσσών 
•Άριστη γνώση του Α la carte, Οίνου και ποτών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία στα ωράρια 
•Ηλικίας έως 30 ετών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: hotel@
aigialos.gr. 

Ξενοδοχείο Castello Villege Resort  **** 
( Μέλος της αλυσίδας Castello Hotels ):  

Α’ Σερβιτόρο/α

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση, σε 
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.   
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής 
γλώσσας.  
•Αρκετά καλή γνώση στην οινολογία. 
•Μεγάλες ικανότητες στην επικοινωνία και στις 
πωλήσεις. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: Γνώση 
περισσότερων γλωσσών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη και απασχόληση έως 
31/10/2013. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
•Διαμονή και Διατροφή.  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com.  
Συστάσεις απαραίτητες.

Υπεύθυνος Καταστήματος

Τομείς Ευθύνης: 
•Γενική επιμέλεια καταστήματος 
•Έλεγχος των τελικών προϊόντων που 
σερβίρονται / αποστέλλονται στον πελάτη 
•Συντονισμός, οργάνωση, επίβλεψη και 
εκπαίδευση προσωπικού 
•Χειρισμός και άμεση επίλυση τυχόν 
προβλημάτων με πελάτες 
•Χειρισμός ελέγχων κρατικών φορέων 
•Εφαρμογή Προωθητικών Ενεργειών (βάσει 
πολιτικής της Επιχείρησης) 
•Έλεγχος και παραλαβή προϊόντων από 
προμηθευτές 
•Έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης 
μηχανημάτων καταστήματος 
•Ευθύνη για τη σωστή τήρηση όλων όσων 
προβλέπει η φιλοσοφία ή και ο τρόπος 
λειτουργίας της επιχείρησης 
•Προετοιμασία περιοδικών αναφορών (φυσικής 
απογραφής, ταμείο, κλπ) 
•Ωράριο – βραδινό. Ρεπό: Δευτέρα – Τρίτη 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προϋπηρεσία στο σέρβις εστιατορίου 
τουλάχιστον τρία χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και 
διαχείρισης χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
πρόσθετων ξένων γλωσσών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων 
•Πρόγραμμα σημαντικών επιπρόσθετων 
αμοιβών και παροχών 
•Bonus αναλόγως απόδοσης 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 

•Μόνιμη εργασία – Έναρξη 1/10/2013 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
beertime.gr. 

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

Α’ & Β’ Μάγειρες

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

Μάγειρας Α’ (TOUR 0705) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστό ξενοδοχείο 4* στην 
Θεσσαλονίκη, αναζητά Μάγειρα Α, για τις ανάγκες 
εστίασης των πελατών του.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα ασχοληθεί με την δημιουργία και υποστήριξη 
των μενού a la carte. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, σε ανάλογη 
θέση εργασίας, σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, ή 
σε εστιατόριο ανάλογης κατηγορίας  
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής και ευρωπαικής 
κουζίνας a la carte  
•Γνώση και πιστοποίηση απαιτήσεων και 
προδιαγραφών του ΕΦΕΤ  
•Απόφοιτος Μαγειρικής Σχολής (Σ.Τ.Ε)  
•Επαγγελματική νοοτροπία και υπευθυνότητα 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του  
•Απαραίτητες συστατικές επιστολές 
προηγούμενων εργοδοτών  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

Σερβιτόρος - Παρασκευαστής 

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων 
Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει 
ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που 
αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική 
φροντίδα και παροχή υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα www.
petrahotel-patmos.com.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας  
•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Lower ή ανώτερο  
 
Αποστολή βιογραφικών στο: info@petrahotel-
patmos.com.

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Κοπέλες για 
Bar Service - Beach Bar - Pool Bar

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 
και 5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας    
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη διεύθυνση 
hrd@iliomare.gr ή στο fax: 25930 72085.

PanAsian Cousine Chef 
(Elounda) 
(ref: CA13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ιδιότητα PanAsian Chef  
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη, σε αντίστοιχη θέση, 
σε εστιατόριο Ασιάτικης κουζίνας (Chinese, 
Japanese, Indian, Thai)  

•Γνώση A La Carte Ασιατικής κουζίνας (SUSHI 
MAKI, NIGIRI)  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση 
δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον 
προσόν  
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες  
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλημάτων  
•Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & 
Υγιεινής Τροφίμων  
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.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.

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

Kids Animator (code: KA-001)

Qualifications: 
•Early learner/childhood certification and/or 
experience carring for kids. 
•Experience caring for children between the 
ages of 3 and 12 years old. 
 
The mornings and afternoons of the child 
entertainer takes place in the miniclub and the 
children’s pool, setting up dynamic and fun 
activities:  
•from arts and crafts to theme days like the 
Olympics or ecological day. 
•Language Skills: English & a second language 
would be considered as an asset. 
•Personality: Creative, Pleasant, Sociable, 
Attentive, Observant, enthusiastic.
Please send CV with photograph  to amanzoe.
recruitment@amanresorts.com. All applications 
will be treated in the strictest confidence.

Ζητείται ΝΑΥΤΗΣ για εργασία σε 
Επαγγελματικό Σκάφος Αναψυχής, κάτω των 
500 τόνων. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να πληρεί 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε 
αντίστοιχη θέση σε Σκάφη Αναψυχής.  
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών Ασφάλειας 
Σκαφών Αναψυχής.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  
 
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος 
με φωτογραφία στο e-mail: yacht500@outlook.
com.

Από την ταξιδιωτική εταιρεία Getaway Planner 
by PCO CONVIN, ζητείται:

Έμπειρος Υπάλληλος, 
για ημιαπασχόληση σε θέση counter.

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται: 
•Η άριστη γνώση συστημάτων forthcrs, 
amadeus, και travel force  

•Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  
•Ο πολύ καλός χειρισμός Η/Υ, ms office.  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης τουριστικής σχολής (ΤΕΙ/
ΙΕΚ)  
•Πτυχίο IATA, καθώς και  
•Επιπλέον γλώσσες.  
 
Προοπτικές εξέλιξης και πλήρης 
απασχόλησης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας.  
 
Θα ληφθούν υπόψη μόνον τα βιογραφικά που 
τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fververis@pco-convin.gr.

Το ξενοδοχείο Knossos Beach Bungalows & 
Suites αναζητά προσωπικό με την παρακάτω 
ειδικότητα: 

Υπάλληλος Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων,  
Υποδοχής, Sales/Marketing,  

Guest-relation, Reception employee

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Ανεση στην επικοινωνία στον γραπτό και 
προφορικό λόγο 
•Ικανότητα να πείθει 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή 
γνώση τουλάχιστον δύο ακόμη γλωσσών 
(γαλλικής, γερμανικής, η ρώσικης). 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-3ετή 
σε ξενοδοχεία 4 η 5 *, ηλικία 25 - 40 ετών, 
πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού 
προγράμματος.
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2810 
761610,e-mail: manager@knossosbeach.gr, 
πληροφορίες στο τηλ. 2810 761204, υπόψη κ. 
Ιωάννη Βασιλάκη.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα AldemarHotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο  Paradise Mare & 
Paradise Village*****:

Υπάλληλο Κρατήσεων  
(RSA)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής ή Τουριστικής 
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Συντονισμός Κρατήσεων σε συνεργασία με τον 
προϊστάμενο 
•Επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία και Tour 
Operator εσωτερικού και εξωτερικού  
•Καταχώρηση κρατήσεων στην OPERA 
•Έλεγχος συμβολαίων και τιμολογίων  
•Έλεγχος ηλεκτρονικής καταχώρησης 
κρατήσεων 
 
Ικανότητες: 
•Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα στην 
εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Δεξιότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: Διαμονή και 
διατροφή εντός του χώρου του ξενοδοχείου 
(εφόσον ζητηθεί)

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

Host/Assistant Hotel Manager  
Position, Patmos, Greece

The ideal candidate should be responsible 
for maintaining customer satisfaction and 
upholding the high standards of all aspects of 
hotel operations. Duties will include but will not 
be limited to performing front desk procedures 
(check-in and check-out as well as room 
billing), overseeing F&B and housekeeping 
procedures, managing guest relations as well 
as staff, and overlooking hotel supplies. The 
Petra Hotel & Suites is a sister company of 
the luxury travel company TrueGreece, hence 

overall collaboration with certain members of the 
TrueGreece management team in charge of the 
hotel is to be expected.    
Employment will be provided from April to 
October. Application by CV submission at  info@
petrahotel-patmos.com. 
Candidate profile: 
•2 years minimum experience in a luxury 
boutique hotel 
•Excellent command of both English and Greek 
•Computer Literacy 
•Hospitality Degree 
•Strong interpersonal skills

Petra Hotel & Suites Profile: A member of the 
Small Luxury Hotels of the World, the intimate 
Petra Hotel offers a lifetime experience on Patmos 
island, enchanting guests who expect the highest 
standards of hospitality and personalized service 
from an authentic Greek islands boutique hotel. 
For additional information, please visit www.
PetraHotel-Patmos.com.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν 
Ιούνιος - Αύγουστος 2013:

Night Auditor Trainee 
Για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή Προϋπηρεσία  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.com.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν 
Ιούνιος - Αύγουστος 2013:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.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.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το Imperial Med Resort and Spa, ζητά:

Spa Therapist

Απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Massage therapies 
•Face and body therapies 
•Manicure – pedicure 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρεται: Άριστο περιβάλλον εργασίας, 
ανταγωνιστικές απολαβές, αναλόγως 
προσόντων. 
 
E-mail επικοινωνίας: info@imperialmed.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22860 32532. 
Υπεύθυνη: κα Παπαϊωάννου.


